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 ا اسف ذآ ل سك

 ققحملا :مدقم

 هلا ىلغو دمحم انديس ىلع ؛ميلستلا متأو ةالصلا لضفأو .نيملاعلا بر هلل دمحلا

 نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهرثأ ىفتقاو ؛مهعبت نمو هبحصو

 . كعب و

 نأ ةيدمحملا ةمألا هذه.ابب ىلاعت هللا مركأ يتلا ةينابرلا اياطعلاو ةيهإلا معنلا نم نإف

 :©#لاق امك «مهتنكمأو مهاسنأو مهغاولأ فالتخا لع ًاناوخخإ مهلعجو ؛مهمولق نيب فلآ

 .«ملسملا وخأ ملسملا»

 اذإ دحاولا دسجلا لثم مهفطاعتو مهمحارتو مهداوت يف نينمؤملا لثم» :«هاضيأ لاقو

 .4ىمحلاو رهسلاب دسجلا رثاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا

 الإ كاذ امو ! رفانتو ءضغايتو دعابت نم مويلا نيملسملا بلغأ هيلع يذلا نكلو

 .هميلاعت نع مهدعيو ؛نيدلا اذه بادآ مهمهف مدعت

 هللا يف نيباحتشملا كئلوأل هللا ّذعأ مَكَلَو ؛ةدوملاو ةبحصلا يف فينحلا انئيد ببح مكلف

 .باوثلاو رجألا نم

 .اهفرعي نأ فلكم لك ىلع بجي قوقحو بادآ ءاخإلا كاذو ةبحملا هذه نإو

 يديس هللاب فراعلا خيشلل - باتكلا اذه ئراقلا يخأ كيدي نيب عضن نحن اهف

 هجارخإ هللا ءاش نأ ىلإ :هيتفد نيب ًاتيفد ناك يذلا -هنع ىضرو هللا همر ىنارعشلا باهولا دبع
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 هليلدب ىوقيو :همهف لهسي يكل :ملع نم هب هللا اندمأ (مب هب انينتعاو ءءانقثوو هللا هذه
 كم راكألا كثلوأ نع صصقو ظعاوم نم هيف اهب نيِرّصقملا ممث نم عفريو ؛هججحو

 .نيمجأ

 ىنع يزجيو ءاعفانو ًالّيقتم باتكلا اذه يف انلمع لعجي نأ لسوتأ هيبنبو «لأسأ هللاف

 .هللا همحرو هه نيدلا جارس هللا دبع يديس لضافلا يخيشو نيميركلا يدلاو ءازجلا ريخ

 .ىلاعت هللا هظفح يرسج دمحم نمحرلا دبع يخأ ركشلاب صمخأو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخخآو

 .ققحملا نم ةدايز وهف نيتفوكعم ننب درو ام لك :ةظوحلم

 :ه157؟7 ةدعقلا يذ/ 1١١ رصغ يف عن

 م ؟١٠؟ يناثلا نوناكح + 2/ قفاوملا بلح يف



 فلؤملا ممجرت

 يئارعشلا مامإلا

 :هسيئو همسأ ©

 نب ىسوم نب اقوذ:نب دمحم نب دمحأ نب يلع نب دمحأ نب باهولا دبع .بهاوملا وبأ وه
 ناطلسلا نب ديغس ناطلسلا نب - نيدم يبأ خيشلا رصع يف سنوت ةتيدمب ناطلسلا - دمحأ

 نب - ةيفنحلا نب دمحم - مامإلا ىلإ هبسن يهتني ءاقوذ ناطلسلا نب ىيحي ناطلسلا نب نيشاق

 :هدلوم ©

 ةنس ءرصمب ةيفونملا ميلف نم ةدئشقلق ةيرقب همأل هدج راد يف ينارعشلا مامإلا دلو

 هتدالو دعب ًاضيأ ةيفونملا رق نم ةرعش يأ ةيقاس يهو هيبأ ةيرق ىلإ هب ءيج مثاه 4
 .هتافل ومو هبتك ضعب ىف درو ايك يوارعشلا :لاقيو «ينارعشلا :هتبسن اهيلإو ءاموي نيعبرأب

 :هتايح ©

 نوتمو نينس عيس نبا وهو ميركلا نآرقلا ظفح- «فيرلا يف هتلوفط ينارعشلا مامإلا ىضق

 .هرمع نم ةئماثلا غلب نأ ذنم اهتاقوأ يف سمخلا تاولصلا ىلع ًابظاوم ناكو «بتكلا ضعب.

 .رداقلا دبع هوخأ هلثكف ؛ريغص وهو هدلاو يفوت

 هيقفلا ملاعلا هومخأ هعمو ماوعأ ةثالثب هدلاو ةاقو دعب ه 94٠١ ةنس ةرهاقلا ىلإ لقتنا

 ةياعرلاو قداصلا بحلاو هيجوتلا نم رثكب اذه هيخأل نيدي وهو«ءرداقلا دبع خيشلا

 حاج



 فرعو.قافآلا همامأ ثتحتفت ثيح قرهاقلا لإ روضحلاب كلذ لك قوف هل نيديو «ةلماكلا

 .هتقرعو أينذلا

 ملعلا هيف ظفحو ءملعيو ملعتي ةنس ةرشع عبس هب ماقأو يرمغلا دجسم ىلإ لقتنا مث

 .بتكلا محارشو

 ةسردملا هذه نمو ؛دنوخ مأو ةسردم ىلإ يرمغلا عماج نم لوحت ه 414 ةنس ينو

 .ماعلاو صاخلا ىدل هتيص غاذ

 :هسفن نع لوقي ثيح «هتايح يف هئادعأ دسح نم ريثكلا ينارعشلا مامإلا قاذ دقو

 اهب لقأ.مل لئاسم ينع نوفرحي ليلق مكف هيداَّسُخ عم بابلا اذهب اريثك انأ تيلتبا دق»

 مث «لاؤسلا بسحب مهوتفيف ءايلعلا اهنع نوتفتسيو «ألاؤس اهب نوبتكي مث ءطق مَن

 يف عقولا ةرثك نم ىصحت ال ًاروجأ كلذ نم يل لصحيف سانلا ىلع ءاملعلا طوطخب نورودي
 لايعأب ةمايقلا موي تيضر امل ةمألا هذه نم ًادحأ ًاذخاْوُم تنك ينأ ولف ءقح ريغب ىضرع

 لوط يب عمتجا هيلع نيتفتسملا نم دحأ امو ةدحاو ةبيغ نم ءهرمع لوط مهنم دحاولا

 اوذخأو يب اوعمتجال ريخلا نودصقي اوناك مهنأ ولو «ةلداع ةنيبب ينع كلذ هغلب الو ؛هرمع

 درأ نأ امإو.كلذ دعب لإ هتبْشن زوجي الف مالكلا كلذ نم أرتأ نأ امإف .باوجلا ينم

 نأ فاخيو ؛ىذألا الإ هدصق ام ودعلا نكل ءيعرشلا نينلا لين ازد يكل موقرلا

 .4هل ري هللاف حِلَع هارتفا امن رمأ هل جوري الف ىسفن نع بيجأ

 ؟ ينارعشلا ىلع نلعت يتلا برحلا هذه لك ل لءاستن اتلعلو

 رصعلا اذه يف اوناكو شيواردلاو ليلاهبلاو بيذاجملا براح ىينارعشلا نأ :باوجلاو

 «نيتمزتملا ءاهقفلا رواحو ءفوفتلاو ةوطسلاو هاحجلا باحصأ مه -فلؤملا رصع ينعأ-

 لدجلاب تعلوأو ضارتفالاب تمرغأ بتكو ءارآ ىلع اوفكع نيذلا نيدماحلا ءايلعلاو

 ا



 .هقفلا يف ءاعدالاو لهجلا براحو هٌداشو بيرغ لكب تمرغأو :راوخلاو

 ودبلل تلسرأ يتلا ةيمالسإلا ةعيرشلا - ةيمالسإلا ةعيرشلا بل وه يذلا هقفلا

 ملعلا ىلإ امو ةراضحلاو ملعلا تاحاس نم نييملاع ةاده اونوكيل مبيراحص يف نييمألا

 يف لوحت دق داهجلاو.برحلا ىلإ امو داهجلاو برخلا نيدايم يف نيحتاف اداوقو ؛ةراضحلاو

 نم ةلئاه ةمخض ةعومجم ىلإ ءايعدألا هلوح وأ «نييناثعلاو كيلاملا دهع رخاوأ يف رصم

 .بادأآلا ىلع درمتلاو قالخخألا نم للحتلاو مابيإلاو ضومغلا

 ًالعفو ًالوق اههعابتا ةنسلاو باتكلا عابتاب ًايدانم ةايحلا ناديم يف ينارعشلا ءامإلا لزنو

 هتلزانمل ةفلاخملا فئاوطلا تكرحتف ؛كلذ فلاخي ام لك نالطبب رهاجو ءاكولسو ًاجهنم

 جورخلاو نيدلا نع قورألاب هومهتاو هنم اولاثف ؛هيرصاعم ضعب هيلع سفنو هتضهانمو

 -- كلذ لك نم ءيرب وهو - ةعامجلا ىأر ىلع

 مهفافسإ ىأرو «دالبلا ماكح ىلع ءاملعلا تفاهت دهاشو ينارعشلا مامإلا ظحل دقو

 الو مهب نورتهتسي ةالولاو ماكحلا لعج يذلا رمألا ءاهيلع مهبلاكتو ايندلا بلط يف

 .مهمالكل نوتعذي

 ....تارم مهبلط اوضفرو ةرم مهيلظ اوبل مهيديأ يف امن مهوطعي نأ اويلط نإف

 .رخآلا مامأ ىرعت مهنم لكو «ةملظلا ماكحلا مامأ اوفشكتا ءايعدألا ءالؤه نأل ؟اذال

 لامعلاو نيحالفلا نم ءارققلا يديأ نم ذخؤت مارح مهلاومأو ؛ةملظ مهنأ نوفرتعي ماكحلاف

 ماكمحلا حصن الو مهبلطم نيدلا سيلف .ءايعدألا ءالؤه اياونب ًاضيأ نوملعي مهو ءأرسقو ًابصغ

 .مهنم رفتف ايتدلا نوبلطي مهنكلو ءاهلاولمعل الإو مهفده ةرخآلا تسيلو :مهتقيرط

 انفنأ تمئس دق :نولوقي اشاب ىلع ريزولا ةعامج تعمس» :قارعشلا مامإلا لوقي

 مهنإ مث .سولفلاو لسعلاو سدعلا نم مهيطعتو خياشملا ءالؤه انلأسي ام ةرثك نم
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 ةحئار اومش ءالؤه لثم نأ ولو ؟ ..انم نوذخأي ءىش يألف ةملظ اننإ :انع نولوقيل

 .« مهنويع يف نومظعي اوناكف قئالخلا يديأ يف امعاوففعتل قيرلعلا

 - نوعدي مهكرتيأ ؟ ..ءاملعلا هجو نوهرشي ءايعدألا ءالؤه ينارعشلا مامإلا كرتيأ

 نيلماخ ءايعدألا ءالؤه نوكيأ ؟..ه#هللا دبع نب دمحم عابتأو ةعيرشلا ةلمح مهنأ - لطابلاب

 :لاقو .اهضفرف ةضفلاو بهذلا لابج هيلع تضرع يذلا لوسرلا ؟ه#لوسرلا ةعيرش

 ..لسرلا نم مزعلا يلوأ يناوخإب قحلأ ىتح ًاموي عبشأو اموي عوجأ

 :ةفينح أو «كلام مامإلاو .«بيسملا نب ديعسو «ريبج نب ديعس ءافلخ ءايعدألا ءالؤهأ

 مامإلاو ؛مالسلا دبع نب نيدلازعو ؛ةيميت نباك مهطاثمأو «ينايلا سوواطو ؛كيرش نباو

 ؟ ..ال باوجلا ...مهريغو مهريغو ٍلفاشلا

 ناسل ىلع حصنلا ءايعدألا ءالؤه ىلإ قوسيو ءزمرلا ىلإ «ينارعشلا يبرملا ٠ مامإلا أجليو
 وأ :مهعضو ةقيقح نومهغي وأ ءمهيغ نع نودتري مههلع ىرخأ تاناويحلا ناسلو ؛ةرم رويطلا

 .لالضو يغ نم هيف نورتاس مه ام نوكرتي

 :ءايعدألا ءالؤمل هحصن يف ينارعشلا مامإلا لوقي

 ىضرت ال ٌكّلام :ديصلا بلكل قوسلا بلك لاقف ءديصلا بلك عم رظانت قوسلا بلك نإ 9

 ؟ ايندلا ءانبأو ءارمألاو كولملا بنتجتو «ىلثم لبازملا ىلع يتلا رسكلاب

 يف امع ففعتم انأف ىهريغو كولملا تطلاخ نإوانأ :قوسلا بلكل ديصلا بلك لاقف

 ىنوبرقو ينومركأو ينومظع :كلذلو «ىسفنل ال مهل داطصأو ًائيش مهتم لكآ الو :مهيديأ
 تنك الل تنأو ؛يتمه فرش اوأر نيح يتساسخ ىلإ اورظني ملو :مهشارق ىلع ينوسلجأو

 .«لبازملا ىلع قلخلا كدرط كسفنل الإ داطصت الو مب.ديأب ام ىلع صرخلاو هرشلا ريثك

 الف ؛ةالولاو ماكحلا هوجو يف قحلا ةملكب حدصي ينارعشلا مامإلا تاك انه نمو

 - أعاد



 يف امنع دهز هنأل ؛هوبضغي نأ ىلع نوردقي الف مهلاعفأب ددتيو ءهوضراعي نأ نوعيطتسي

 .هنم مهبعرأو مهيلع ةوقلا هللا هاطعأف هللا دنع اريف بغرو «مهيديأ

 اهيف بغرو ركذملا نع يهنلاو .فورعملاب رمألا ةيضقب ينارعشلا مامإلا كلسمت دقو

 :اولوقي مل حلاصلا فلبلا نم ةعيرشلا ةلمح نأب كلذ ىلع ًالدتسم

 اومدقو «قيللا ةملكب :اوعدصو نايغلعلا اوهمباج لب ( مكسفنأ ةصيوخب مكيلع»

 ناك نمزلاو خيراتلا رادم ىلعو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا لجأ نم انابرق مهحاورأ

 .مهيجاو نودؤي ايئاد ءاملعلا

 اذه لب.«تقوب نيددحم الو :نامزب نيديقم اسيل ركذملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نإو

 سيان تَجِخُأ َهَّمأ َرْيَخ مش )+ :لاعت هلوقل ؛ةماع ةيمالسإلا ةلودلا يف درف.لك ىلع بجاو

 ٠٠١[. :نلقيقلأ ]4 هم َنوُمْؤُمَو ركل نع وَهْنتَرْفوُرْعَمْلاِ هوت

 فورم نورمأَيَو يخل لإ نوُعَدي دمأ عْكَدِم نكَتْلَو ج :ىلاعت هلوقل ؛ةصاخب ءايلعلا لعو

 :1٠١. :اتافلالا 14( ترشيفملا مم كيكؤأو ركسملأ نعمتي
 هللا اهب نتما ىتلا ةيريخلا هذحل ليطعت ركتملا نع يهنلاو فورغملاب رمألا ليطعت نإو

 . .#8 دمحم ةمأ ىلع ىلاعت

 كفشك مراف ةعيرشلا عم كفشك ضراعت اذِإ :نيقداصلا فوصتلا لاجر ئدابم نمو

 .فشكلا يف ةاجتلا يل نمضي ملو ةعيرشلا يف ةاجنلا يل نمض هللا نإ :لقو

 مامإو ةيفوصلا خيشو قيرطلا يف هذاتسأ لوقب ًاضيأ رمآلا اذهل ينارعشلا لدتسيو

 وأ ةنالغب يزي نأ دب ال ًاثالف نأ فشك ول  :هلوقب 5#يرع نب نيدلا ييحم نيفراعلا

 كرابت هللا نأل ؛عرشلا روت ئىفطي ال فشكلا رون نأل ؛يهنلا هيلغ بجو :ًالثم رمخلا بنرشي

 .«ىلاعت هقلخخو هتدارإ ابنأب افشك اندهش ولو «تاركنملا ةلازإب اندبعت دق ىلاعتو
 ا



 هبرل ملسي دبعلاف «ىلاعتو كرابت هلل ميلستلا يفاني ال ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نإ

 :ثيدحلا رهاظ عم فقي نأ دبعلل سيلو ؛هي فلك !ب وه موقيو هدايع ىلع هريدقت ثيح نم

 .«اهسرغي ىتح اهكرثي الف ةليسف مكدحأ دي ينو ةمايقلا تماق اذإ»

 يف بوجو دحأ ىلع ىقب امو #عراشلا اهم ربخأ ىتلا تامالعلا تدجو دق :لوقيو

 امأ ؛ةماعلا نأش يف اذه هسفن ىلع فاخ اذإ كلذ دبعلا كري امنإو «فورعمب هريغ رمأ

 مامإلاو دمحأ ماعإلا لعف اك ءاقلطم ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نوكرتي الف ءاملعلا

 .مهاثمأو ةغينح وبأ

 ةبعش نيعبسو ىدحإ نايإلا ناك اذإو » «ةعيرشلا صوصن ينارعشلا مامإلا مهف اذكه

 ةملك ناييإلا لضفأ» نإف «قيرطلا نع ىذألا ةطامإ اهاندأو لا الإ هلإ ال ةملك اهالعأ

 .؟ رئاج ناطلس دنع قح

 لوبقم ناكو- ةالولاو ماكحلا دنع سانلل ةعافشلا ريثك ينارعشلا مامإلا ناك دقو

 هباصأ وأ ملظ هيلع عقو ةمألا يف درف لك نع ًالوؤسم هسفن دع دق وهف - مهدنع ةعافشلا

 اع ميصنو :لز8 هنعلتئ 14 هلال كاجو هيلاظاا1إ دغ لافي تيه يبشللا اعدم

 دسجلا لثمك مهمحارتو مهفطاعتو مهداوت يف نينمؤملا لثم) هوركم هب لح اذإ مسجلا

 .«ايتلاو رهسلاب دسحلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذإ دحاولا

 «فونخلا دعب نمألا بلطت هدلا ىلع دفت تناك ةفهرملا دوفولا نأ انثدحي خيراتلاو

 بيطلا هباقب مامإلا مهلبقتسيو ءاهنم تبلس ىتلا اهقوقحب بلاطتو «قلقلا دعب نانتمطالاو

 ظ .مه ًايساومو مهنع ًاففخت ةيلاعلا هحورو

 ةمحر لاك ناكف .تارم ميلاقألا ةالو ىلإو ةرم دالبلا مكاح ىلإ هتالاسرو هلسر جرختو
 ,نايغطلا مهلهاوك لقثأو ءملظلا مهقهرأ نيذلا نيمولظملا ءالؤه ىلإ ةادهملا

 تنك



 نأ قحتسي مكاحلا اذه هكلمي ءيش يأو «مكاحلا اذه نم ينارعشلا مامإلا بلطي اذام

 هللا دنع امو هاجلا بلطيأ ؟ ةضوعب حانج هللا دنع يواست ال ىهو ايندلا بلطيأ ءبلطي

 .[41:0إ14/ قام َدسعاَمَو دي َرنعاَم +٠ ؟ ..ىقبأو ريخ
 «ساتلا نيب لدعلا ةماقإو ةيعرلا نع ملظلا عفر ةالولا نم بلطي ينارعشلا مامإلا نإ

 .ةعيرشلا دعاوق ىلع ريسلاو هللا دودح ةاعارمو

 هسفن ُدُعَيو هب عمسو سائلا نم دحأ ىلع عقو ملظ لك نع ًالوؤسم هسفن نعي هنإ

 .ةمايقلا موي هنع لأي نأ لبق ملظلا اذه عقرب ًابلاطم ًاضيأ

 .هلزع ىلع رمآتي ينارعشلا نأب همهوأو ناطلسلا بئانل سد ةدسحلا ضعب نأ ّيِكَحو

 نم أرمأ ىقلتي هب اذإو ؛دعوتيو ددهي ذخأو ءعمس امل اشايلا نعذأو «هناكم همصخ ةيلوتو

 .لجع ىلع رصم نع ليحرلاب ناطلسلا

 نم هقح يف بكترا اع هحمستسيو ينارعشلا ىضرتي نأب هئاسلج ضعب هيلع راشأف

 .رصم يف هئاقبإو ءهنع وقعلاب ارمأ ناطلسلا نم ىقلتي هب اذإو ؛هتروشم لفتماف ةيصعم
 ٌفح هراز اذإ ينارعشلا ناك ىتح .ديري ام ذيفنث ىلع هتردقو ينارعشلاب ًاناهيإ ًالتماف

 :هتعافشل تصنأو عضاوتم دعقم ىلع هنم بثك ىلع سلجو هةتداكو مركأو هلا شتسال

 .ددرت ريغ نم اهلوبق ىلإ ردابو

 اذه نوضفري نيفقثملا نم ًاريثك نإ ؟ ..ينارعشلا مامإلل ةماركلا ليبق نم اذه لوقنأ

 مامإلا نإف ..كلذك نكيل ءةتحبلا ةفداصملا ليبق نم هنوريتعيو تاماركلا نم عونلا

 نمؤملا لجرلل ةيقيقحلا ةماركلا ريثعي ناكو ءاهيف دهزي ناكو .تاماركلا عّدي مل ينارعشلا

 .ةالولاو ماكحلا ىدل ةوظحلاو ؛عرشلا رماوأ مازتلاو ةنسلاو باتكلاب لمعلل هللا هقفوي نأ

 يف اهباحصأ ىلإ قوقحلا درو «نيمولظملا لهاوك نع ملظلا عفر نم ةناكملا هذه هتتكم دقو
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 ميبابي نم هلاثمأو ينارعشلا دنع اهسمتلي حارق «ضرألا يف ةلادعلا بعششلا هيف دقتفا تدقو

 .ًابلط من تودري الو ةالولا

 :ءالؤه نمو ؛هترمإ تحت نيديرم نوحبصير هيدي ىلع نوذملتتي اوناك ماكحلا ءالؤه نإ لب

 ينارعشلا بح نكمتيو «ينارعشلا مامإلا ىلع ذملتت يذلا ءقجنص كيب نسح ريمألا

 .مكحلاو ةرامإلا اكرات ًاراهنو اليل هتيواز يف همزالي مث فسرد روضح ىلع بظاويف هبلق نم

 زكرم هتيواز تتاكف :هلايعتساب مهيلع هللا نم نمو هللا لاجر نم ينارعشلا مامإلاو ..
 ىرايحلا يدهيل ناهيإلاو رونلا جرخي ناك اهنمو :مكحلاو ةسايسلا روحمو ؛ملعلاو نيانلا

 ماكحلا رودص ىلإ ةيوقلا ةيلصلا ةملكلا اضيأ جرختو .قحلا قيرط نع نيقراملاو نيهئاثلاو

 .اهيحاص مكح ىلع نولزنيو ءاهب ام نوذفنيو ..ا نونعذيف

 دقل ,ماكحللاو ءارمألا دنع يتعافش لوبق يلع هب هللا نم امو 9 :ينارعشلا مامإلا لوقي

 اولبقف مهريغو كيب رباخو.ءياب ياموط ناطلسلاو «يروغلا ناطلسلا دنع تعفشت

 ةعافش ىتم رثكأ رصم يف ًادحأ نآلا ملعأ الو «يل كولملا ةعاط يف دودعم كلذو «يتعافش

 ؛رهش نم لقأ يف سانلا ميئاوح يف مهتلسارم يف قرولا تسد ىنفي ابرف  ةالولا دنع

 .نيمراغلاو نيقهرملل مهدنع عفشيل مهلساريو .«ملظلا نع مهعنميل مهقداصي ناكو
 نأ نولواحمو ءهتاماركب نونمؤيو «هتيالو يف نودقتعي اوناك مهنإ «تاجاحلا باحصأو

 :هتملك اوباه كلذلو - كلذ لك ضفري ناك هنكلو .مهايادهو مهاومأ نم هيلع اوقدغي

 .هيهاونو هرماوأل اوعمتساو هحصنل اوباجتساو

 :هملع ©

 نع فراعملاو مولعلا يقلتب لخأ ؛ةرهاقلا ىلِإ فيرلا نم ينارعشلا مامإلا رضنح نأ دعب

 سمخبب ضعبلا اهددحي ةدم هيف ماقأو رهزألا عماجلا ىلإ رضح هنأ درو دقف ؛هرصع خويش

 ت4 اع



 . هيض ينوشلا يلع خيشلا دي ىلع ملعلا اهيف ىقلت «تاونس

 لهأ ىلع هنم أئيش أرق الإ ةقيقحلاو ةعيرشلا مولع نم ًابلع ينارعشلا مامإلا عدي ملو

 .هرصع 535 نم صاصتخالا

 «دئاقعلاو .تاءارقلاو .حلطصملاو ؛ثيدحلاو هريسفتلاو ؛هقفلاو ءلوصألا يف أرق دقف

 .هرصع خياشم لع مولعلا نم اهريغو «ةقسلفلاو ؛موقلا مولعو ءفوصتلاو «ةغللاو

 كب مهمذي نمم رفنيو ةفسالفلا ىلع ًطحلا نع ىهني ناك هنأ *.ىكنو

 .ءالقع ءالؤه

 ًابصعتم نكي منو «يهقفلا هقيرط يف يعفاشلا مامإلا بهذم يتارعشلا مامإلا كلسو

 .ىرخألا بهاذملا لهأل ًاضغبم الو ءهبهذ

 .#نازيملا 3 :هامس ةعيرألا ةمئألا مالك نيب قيفوتلا هيف لواح ًابانك فلأ دقو

 هّقفلا ةمئأ نيب هيف قفو ىذلا «نازيملا» هباتك عضوب يمالسإلا دقاق دع كب

 ةغل نم رثكأ ىلإ مجرت دقلو «ةيهقفلا بهاذا ةنراقن ةياره وأ رشي يذلاو ءيقالسإلا

 يذلا «قالخألاو ننملا فئاطلو هباتك عضوب مالسإلل همهف يف ًاددجمو .ةيحلا تاغللا نم

 يلازغلا مالسإلا ةجح باتك دعب ةيبرعلا يف عضو قالخألل باتك مظعأ مهضعب هربتعي

 .«نيدلا مولع ءايحإ»

 نم ىصحي ال ًاددع كرتو «ةفرعملا عورف ىتش يف فيلأتلا ىلع ينارعشلا مامإلا فكع دقو

 هقفلاو فوصتلا يف نو ملع لك يف بتك نم اهل مدق اهب ةيمالسإلا ةبتكملا تدادزاو :تافلؤملا

 .اهريغو قالعخألاو ءايميكلاو بطلاو وحدلاو ثيدحلاو ريسفتلاو لوصألاو

 هذه رثكأ لازي الو «نيدلجم يف اهنم ريثكلا عقوو «تادلجم سمخ اهضعب قرغتسا دقو

 .ملاعلا نادلب يف بتكلا رود ىلع ًاعزومو اطوطخم تافلؤملا

 هس أ © ل



 :هفوصت ©

 .«دئوح مأو ةسردم ىلإ هلاقتنا دعب هباوبأ عسوأ نم فوصتلا ينارعشلا مامإلا لخد

 .صاونلا يلع ّيمألا هذاتسأ هرصع يف لاجرلا ثوهغ ىلع قيرطلا كلسو

 اوعاشأو ؛هرصع ديئج سانلا هّدع يذلا يفصرملا ىلع خيشلا ىلع ًاضيأ قيرطلا كلسو

 .هلوسر ناسل ىلع كلذب ىلاعت هللا هل نذأ نأ دعب الإ نيديرملا ةيبرتب ضهني مل هنأ هنع

 ةيريدتس نهاو .يوانشلا دمحم خيشلا دي ىلع دهعلا نيخأو ركذلا ىقلت كلذكو

 .سانلا نم عمج ةرضح يف ًاضيأ نيديرملا

 خويش نم نيقداصلا عيمجي لصتا دق ينارعشلا مامإلا نإف كلذ ىلإ ةفاضولابو
 ةيرداقلاو ؛ةيعافرلا نم :همايأ يف ةفورعملا ةيفوصلا قرطلا ةفاك مهنع ذحأو ؛هرصع

 .اهريغوءةيمهدألاو ؛ةيرضخملاو ؛ةينيسحلاو ؛ةيئافولاو «ةيدنيشقتلاو ؛ةيلذاشلاو «ةيدمحألاو

 لوقي اهيف ليريج قيرط نع هج هللا ىلإ يهتنتو «## لوسرلاب لصتت اهنم ةقيرط لكو
 .موقلا

 .ةروهشملا هتيواز يف نيبجععملاو نيديرملا نم فولألا ةيبرتي ينارعشلا علطضا دقو

 .رصع يف ةيحورلا ةايملا خيرات يف ةديدج ةحفص ةيادب هفوصت ناكو

 مهتيلاطمو نيكلاسلا ىلع قرطلا هراصتخاب كلذو فوصتلل همهف يف ًاددجم دي رهف
 بادآ ىف ةيسدقلا راونألا» :هباتك ةياغلا كلت لجأ نم عضوو «ةيدوبعلاب ققحتلا

 هتوعدو هب قلع امم مالسإلا ةيقنتو تاهرتلاو عدبلا ةبراحم يف ةيمالسإ ةيعادو 4 ةيدوبعلا

 هجو يف هفوقوو ملظلا هتبراحمب ًايبعش ًابيعزو «ةينابرلا تافصلاو ةيدمحملا قالخألا ىلإ
 تاوهشو ءاهللعو سوفنلا ضارمأ فرع ًايناسفن ًاملاعو «نيدبتسملا ماكحلاو ةاغطلا

 هللا باتك ريغ كلذ نكي لو ءيفاشلا مسلبلاو ؛عجانلا جالعلا مهل مدقو ءاهتافآو بولقلا
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 لك سأر ىلع ةمألا هذهل ثعبي ىلاعت هللا نإو :هلوق يف هللا لوسر قدص .هلوسر ةئسو

 .؛اهنيد اه ددبغ نم ةئس ةئم

 :هخويش ©

 ءأضيأ خيش ةثم نع قيرطلا دخأو «خيش يتثم نع ملعلا ذلخأ ينارعشلا مامإلا نأ درو

 :مهنم ًاضعب ركذن

 هتيشاحو عماوجلا عمج ىلع ىلحملا حرش هيلع أرق ءىلحملا نيدلا نيز خيشلا ١-

 يبأل لوصفلا حرشو «دصاقملا حرشو «فيرش يبأ نبا ةيشاحو ءينازاتفتلل دئاقعلا حرشو

 يقارعلا ةيغلأ حرش هيلع أرق ,يرمغلا عماجب سردملا «يحراجلا نيدلا رون خيشلا -؟
 .5 ريمت و ةيبطاشلا محرشو .فاصملل

 همظن حرش هيلع أرق ءرمقألا عماج مامإ ريرضلا يروهنسلا رونلا خيشلا -'

 .يدوكملل ةيفلألا حرشو .بهذلا روذش حرشو ؛ةيمورمجألل

 نم ةعطقو ءدضعلاو لوطملا نم ةعطق هيلع أرق «يمجعلا ىلع النم ققحملا خيشلا -5

 .يواضيبلا ريسفت

 .يئاصلا هللا دبع نيدلا لامج خيشلا -4

 .يئاتخألا ىسيع خيشلاو -1

 .جاهتلا نم ةعطق مهنم لك ىلع أرق ءرهزألاب ظعاولا يطايمدلا فرشلا خيشلاو -/

 لك هيلع أرق «يرصملا ىبتقلا ينالطسقلا ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ خيشلا -4

 .يراخبلل هحرش بلاغو «بهاوملا

 .رصان نبا رونلا خيشلا -4

 اة



 .همظن يذلا جاهنملا ىلع هحرش نم ةعطق هيلع أرق «ينومشألا روتلا خيشلا ٠١١-

 .دئاوفلا عيمجل همظن حرشو

 هيلع ًارقءيعفاشلا يرصملا يراصنألا دمحأ نب دمحم نب ايركز خيشلا ىضاقلا 0١-

 حرشو ؛ءاضقلا بادآل هرصتخمو.ةلاسرلل هحرشو .داهجلا باب ىلإ ضورلا ىلع هحرش

 .كلذ ريغو يريشقلا ةلاسر حرشو ءريرختلا

 .يوغبلا ريسفت نم ةعطق هيلع أرق «لبنحلا سمشلا خيشلا - ١

 .هل زاجأو «جاهنملا حرش نم ةعطق هيلع أرق «يدنشقلقلا ناهربلا خيشلا ١-

 ةضورلا هيلع أرق ءيعفاشلا يرصملا يلمرلا ةزمح نب دمحأ نيدلا باهش خيشلا -14

 . فافعألاو رايخلا ءانبأ ىلإ

 .يطويسألا ظفاحلا خيشلا - ©

 .يرداقلا ليوطلا لامكلا خيشلا -7

 .صاوخلا ىلع خيشلا -7

 .يفصرملا ىلع خيشلا -

 .يوانشلا دمحم خيشلا -4

 هيلع أرق .يرمغلا عماج مامإ يرصملا «يناردبلا راجنلا نب نيدلا نيمأ خيشلا -؟

 يقارعلا ةيفلأ حرشو .فيرشلا نبال ةيشاحو «يلحملل عماوجلا عمجو ءجاهنملا حرش

 .اهريغو ةتسلا بتكلا هيلع ممسمو ليقع نبال كلام نبا ةيفلأو .يواخسلل

 ةيفلألا مرشو «ضورلاو داشرإلا حرش هيلع أرق ؛يلخاودلا سمشلا خيشلا ١-

 تاقلعملا حرشو ؛هتيشاحو عماوبلا عمج حرشو «لوطملاو حيضوتلا حرشو «فتصملا نبال

 .أهريغو دصاقملا مرشو ءعبسلا

 ع ١ رش



 :هتلذمالث +

 :مهنم ًاضعب ركذن «نيديرملاو ذيمالتلا نم ريثكلا يتارعشلا مامإلاب جرخت دقو
 .نمحرلا دبع خيشلا هدلو - ١

 .يوانملا فوؤرلا دبع دمحم خيشلا -5؟

 .هنع ىور «نامجرعلا نب دمعت -1

 . يولوطلا ففسوي نب دمحم - 5

 .هنع ىور «ئرقبلا ىسوم نارمع يبأ -4
 . قجلص كيب نىسح ريهألا -1

 :ينارعشلا مامإلا يف نيقرشتسملا ءارآ ©

 ًاركفم ينارعشلا ناك :يمالسإلا ملاعلا نع هثيدح ءانثأ نوسلكين قرشتسملا لوقي

 ًالصتم ًاحاحلا ءارقلا حامإ رضاخلا انموي ىلإ هب دهشي ءىدملا عساو ًاريثأت رثأ «اليصأ ًاعدبم

 .هتافلؤم بلط يف
 اذان ًاكارد ًالجر ناك نارعشلا نإ :ًالئاق هل باتك يف دلانودكام قرشتسملا ثدحتو

 .لقعلا عساو ًاصلخت

 ةثالثلا نورقلا دعب هقفلا يف ةفالخلا ةردانلا لوقعلا نم ناك هلقع نإ :ًاضيأ لاقو

 .مالسإلا يف ىلوألا

 نم ًايفوص ةيرظنلاو ةيملعلا ةيحانلا نم ناك ينارعشلا نإ :زرلوف قرشتسملا لوقيو
 ناكو «هلوصأو هقفلا ناديم يف ًاليصأ ازراب ابتاك هسفن تقولا ىف ناكو ؛لوألا زارطلا

 .اريظن هل فرعي ال مالسإلا داكي ًاحلصم

 هاذ



 :هل هؤالوو يبرع نبأ ركألا خيشلا نع هعافد ّ

 مهدي ىلع كلسو مهنع ىقلتف ءرصم يف قيرطلا بابرأ وصف ينارعشلا مامإلا كردأ
 خيشلا ءالؤه ربكأ ناكو ءأظوحلم ارثأت مهب رثأثو «ةيفوصلا نم فلسلا رابكب لصتاو

 ال ؛ءءاهقفلا نم نوريثكلا هيلإ اههجو تامابتا طحمو قيض راثم ناك يذلا يبرع نبا ريكألا

 .دوجولا ةدححو يف ةيرظن بحاص نوكي نأ هبمحو «مهنم نويفلسلا |ميس

 نم هلاثمأ ىلع .راكنإلا يف عرستلا نم رذحو ءهنع عافدلل ىدصت ينارعشلا مامإلاف

 مهبتارم نكلو «ةئسلاو باتكلا رهاظل مهمازتلا ةرمث الإ سبل مهفوصت نأل ؛فشكلا لهأ

 نم ودبت ىتح ماهفألا نع قدت تاحلطصم مه ترجف .قوذلاو مهفلا لاجم يف تلع دق

 .ةنسلاو باتكلا رهاظ ىلع يرجت ال مهظافلأ نأكو .مهتاماقم

 قوذتو قمعتلا ىلإ قبسلا بلظتي ءالؤه لثم ىلع راكثإلا نأ ينارعشلا ركذ دقو

 ليوأتلاو ريسفتلا نم مولعلا عاونأ ىتش يف رحبتلاو «ءايلوألا تاماركو لسرلا تازجعم

 .هريغو يلجتلا نغ هب اوربع اييق ةيفوصلا تاحلطصمب ماملإلا كلذكو ءهريغو مالكلا ملعو

 نيح ًادحاو قلخلاو قحلا لعج هنأ نم يبرع نبا هب مهثا امع ينارعشلا مامإلا عفاذ دقو

 نوكيف ؛ركشلاب دمحلا ليوأت زوجي :لاق ثيح :«هدبعأو يدبعيو «هدحأو يندمحيف و :لاق

 اوركصشاو ثم ذا قود ]+ :ىلاعت هلوق اذه رربيو ؛هتعطأ اذإ ىلاعت ينركشيف :همالك ريسفت

 .[15؟ :ككأ 4 نويتكتالو ىل

 الل :ىلاعت لاق دقوءيئاعد هتباجإب ينيطعي :هب دارأ دقفءهدبعأو يندبعيف :هلوق امأو

 .ىلاعت هللا دبعي امك دحأ ناطيشلا دبعي ال ذِإ ؛هوعيطت ال : ىأ .[ سل نطبق اوُدُيعَت

 :«فيرعتلاو فشكلا ىلع مئاق يبرع نبا خيشلا ملع نأب نمآ ينارعشلا مامإلا نإو

 ؛يملِإ ضيف نع لب ءركفو ٌةَيور نع ردصي ال هبتكي ام نأو .فيرحتلاو كشلا نم رهّذم
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 .ماهولا كلم دي ىلع يناير شنو

 نم اذبي دهش دقو «ةلاحم ال هيلع سوسدم عرشلا رهاظ رياسي ال امن هب مبتا ام لك ثإو

 .هب دهشتل حيحمصلا دتسلاب هنع ةيورملا هبتك لإ و «مهناميإ يف قثوي

 يحب نع درلا يف نيبملا لوقلا :اهانم ةريغص ةلاسر ينارعشلا مامإلا فّلأ دقو

 فّلأو ءهوحت وأ داحتالا وأ لولحلا وأ ملاعلا مّدِقِي لوقلا نم هئربي نأ اهيف لواح «نيدلا

 هايس ربخأ باتكي هصخخ مث ««راونألا حقاول» هايس ةيكملا تاحوتنلا هيف صخل اباتك ًاضيأ

 .«ربكألا خيشلا مولع يف رمحألا تيربكلا»

 :هتافلؤم ©

 :اهنم ًاضعب ركذنءباتك ةئمثالث ىلع ديزت ينارعشلا مامإلا فيلآت نأ درو

 .مولعلاو رارسألا نم ةولخلا هجتنت اهيف موقرملا رسلاو نوصملا رهوجلا ١-

 ظ .ةروهشملا مولعلا ديز يف ةروثتملا رردلا -؟

 .رايخألا تاقبط يف راونألا مقاول -"

 .ةيبرعلا ملع يف ةيوحلا ةمدقملا - ؛

 .هقفلا لوصأ يف يكبسلل عماوجلا عمج مرش -ه

 .ةيدمحملا ةيرعشلا يف مهيدلقمو نيدهتجملا ةمئألا ليواقأ عيمجل ةلخدملا ةينارعشلا نازيملا -7

 .فوصتلا ىف نيلماعلا ءاملعلا بتارم ىلإ نييلاطلا داشرإ -/

 .قالطإلا ىلع هللا ةمعتب ثيدحتلا بوجو نايب يف قالخخألاو ننملا فئاطل -8

 .ركذلا يقلت بادآ يف ةلاسر -4

 ,ةيفوصلا تااقبط ليذ- ٠١



 .صاوخلا ىلع ىواتف ىلع صوغلا ةرد-١

 .ىرغصلا رردلاو رهاوجلا

 .قادحألاو سوفنلا ةجبم - ١

 .دوهعلاو قيثاوملا يث دوروملا رحبلا 14

 .ناحلا ةلثسأ هجو نع نارلاو باجحلا فشك -5

 .ربكألا خيشلا مولع نايب يف رمحألا تيربكلا 7

 .سانلاب نظلا نسح يف سايكألا ةفحت -7

 .دئاقعلا ملع يف دئالقلا دئاوف -

 .كيلستلا يف ةلاسر -8

 .ةيدوبعلا بادآ نايب يف ةيسدقلا راونألا ٠

 .نيرصاقلا نيزاوم وأ نيكلاسلا داشرإ ١-

 .يديوسلا ةركذت رصتخم -5

 .عرولاو دهزلا يف قدصلا تايب يف عمللاو رردلا -7

 .ةيلوبتملا ةيصولا ىلغ ةيئسلا رردلا

 .ريذنلا ريشبلا ثيداحأ بيرغ يف رينملا ردبلا 5

 .ةئسلاب سبلتلا يف ةلملا ةحنم -7

 .رهاطلا مهفلس هيف اوفلاخ ام ىلع رشاعلا نرقلا رخاوأ نييرتغملا هيبنت ١17-

 .نيدهتجملا ةمئألا بهاذم يف نيبملا جهنملا -4

 ,ةمألا ميمج نع ةمغلا فشك -

 :هتافو ©

 ..هتيواز يف نفدو ةرهاقلا يف هه 417/5 ةنس هنع يضرو شلح يفوت

 عيبا



 يبحصلا موهفم

 ل

 .اهكللوضاو ةغل موهفملا

 :يوغللا ىنعملا :ًالوأ

 :بحاصلاو ءبحّصلا ةعامج :باحصألاو ءبحاصلا عمج ؛بحّصلاو «هَرّئاع :هّبحاص

 .بجي اهب انل ٌباَحصُل هنإ :لاقيو .فسوي بحاوص نه :ءاسنلا يف اولاقو .رشاعملا

 .ًايِحاَصُم دولاب اثث ُكلارأ دقو :ىشعألا لاق

 .ًاضعب مهضعب بحص :موقلا بحطصاو ءابحاصتو نالجرلا بحطصا :هنمو

 .ةبحرصلا ىلإ هاعد :لجرلا بحصتساو

 انرفس يف كظفحب انظفحا :يأ 4ةمذب انبلقأو ةبحصب ائبحصا مهللا) :ثيدحلا يفو

 ,”.ه..) اندلب ىلإ كدهعو كتنامأب انعجرأو

 و

 :يحالطصالا ىنعملا :اينا

 كما نْرتَعاَل .ييصم لوفد ٍراغلأ ف اًمُه ْدِإ نينا وات 9 :ىلاعت هللا لاق

 ظ .[+ ٠ :ا5/14/ كَم هنأ

 هيلع رهظأ هنأ نيب ةبحصلا قيدصلل هناحبس هللا تيثأ ال :#4يريشقلا مامإلا لاق

 .هيحصي نم ىلع قيفش رخاق ؛ةقفشلا

 . يبحر ةذأم ( 1 /1) نيعلا مجعم بيترت «بحص مدام (587 /97) برعلا ناسل(1)

 نالاعب



 :ماسقأ ةعبرأ ىلع بحاصلاو

 :ةراشإ بحاص :الوأ

 .فراعملا ملعو تاراشإلاو فئاطللا ىلع ًالمتشم همالك نوكي نأ وه

 :لاحلاو تقولا بحاصو نامّزلا بحاص :ًايئاث

 نامزلا مكح نع جزاخلا .ءايشألا قئاقح ىلع علطملا «ىلوألا ةيخزرإلا ةيعمجب ققحتملا وه

 كلذلف «هلاعفأو هتافصو هلاوحأ فرظ وهف ءمئادلا نآلا ىلإ هلبقتسمو هيضام تافرصتو

 .عئابطلاو قئاقحلاب ققحتملا هزأل ؛ضيقلاو طسبلاب ناكملا فو ءرشنلاو يلعلاب نامزلاب فرصني

 :بلق بحلص ثلا

 هبلق يف عمتجا دق يذلا ملعلا نع نايبلا ةحاصفو ناسللا ةرابع هل'سيل نم وه

 :ماقم بحاص :اغناز

 ؛دهزلاو «عرولاو «ةبوتلا :لثم نيدصاقلا تاماقم نم ماقم يف أريقم نوكي نأ وه

 .ماقم بحاص :هل لاقي كلذ نم ءىش يف ماقملاب فرع اذإف ءكلذ ريغو ءربصلاو

 :ماسقأ ةثالث ىلع ىهف ةبحصلا امأو

 .ةمدخ ةقيقحلا يث يهو :كقوف نم عم ةيحص :ًالوأ

 عباتلا ىلعو «ةمحرلاو ةقفشلاب عوبتملا لع ىضقت يهو:كنود نم عم ةبحص :ًايناث

 .ةمرحلاو قافولاب

 .ةوتفلاو راثيإلا ىلع ةينبم يهو :ءارظنلاو ءاقكألا ةبحص ءًاثلاث

 هجو ىلع هنم ودبي أم لمحو «ضارتعالا كرت هبدأف ةبترلا يف هقوذ أخيش بحص نمف

 .هب ناهيإلاب هلاوحأ يقلتو «ليمج



 :ريصن نب دمحم نب رفعج ىلإ بتك ينانيتلا ريخلا ابأ نأ ىكحو

 .ةلهج اوقبف مهبيدأت نع مكسوفنب متلغتشا مكنأل ؛مكيلع ءارقفلا لهجرزو نإ

 ىلع هنم ىرت ام لمحو هيوبع نع يماعتلا كليبسف كتجرد يف وه نم تبحص اذإ امأو

 ىلإو ؛ةمهتلاب كسفن ىلع تدع تاليوأت دجت ل نإف .كنكمأ ام ليج ليوأتلا نم هجو

 ."”ةمئاللا مازتلا

 :ةبحصلا يف ءايلوألاو نوحلاصلا هلاق امم ًاضعب كل درسن ئراقلا يخأ نحن اهو

 :ءايشأ ةثالث ىلع هطراش دحأ هيحص اذإ ناك ضم هدأ نب ميهاربإ نأ درو دقف

 ءمهديك ايندلا نم مهيلع هللا حتفي ام عيمج ف هدي نوكت نأو هل ناذآلاو ةمدخلا نوكت نأ

 .كقدص ينبجعأ :ميهاربإ هل لاقف ءاذه ىلع ردقأ ال انأ :هياحصأ نم لجر ًاموي هل لاقف

 ًاضيأو .يتبحصت الف عابسلا فاخي نمم تنك نإ :لجرل لاق هللا دبع نب لهس نأ دروو

 ءارقلاو «نيلفاغلا ةرابحلا :سائلا نم فانصأ ةثالث ةبحص بنتجا :لاق هنأ هنع درو

 .نيلهاجلا ةفوصتملاو ءنيئهادملا

 الإ قلخلا عم الو ؛ةقفاوملاب الإ هللا عم بحصصت ال :لاق هنأ نونلا يذ نع دروو

 .ةوادعلاب الإ ناطيشلا عم الو «ةقلاخملاب الإ سفنلا عم الو «ةحصانملاب

 تضرم اذإ نم عم :لاقف ؟ بحصأ نم عم :نونلا يذل لاق ًالجر نأ درو ًاضيأو

 .كيلع بات تينذأ اذإو ؛كداع

 كسفنل ًاداترم ًاناظقي نك :ةلط# ىسوم ىلإ ىحوأ ىلاعتو هتاحبس هللا تأ درو دقو

 كل وهو ؛كيلق ىسقي هنإف هبحصت الو ءهصقأف ةرسم ىلع كيتاؤي ال ندخ لكو «ًانادخأ

 ..5(2 5.8) ةيرمشقلا ةلاسولا ,(1141-15494) ص ةيقوصلا تاحلطصم مجعم (1)

 دج 7 قي دخ



 .يلضف نم ديزملاو ءيركش ىلع بجوتست يركذ نم رثكأو ودع

 عم اوبحصاف اوقيطت مل نإف «هللا عم اوبحصا :يناتسمطلا ركب وبأ هلاق ام ركذن ًاريخأو

 "* خي هللا ةبحدص ىلإ مهتبحص تاكرب مكلصوتل هللا عم بحصي نم

 لاوقأ نم ريثكلا هذه هتلاسر يف ركذ دق «#ينارعشلا مامإلا نإف كلذ ىلإ ةفاضإلابو

 .ةبحصلا يف ءايلوألاو نيحلاصلا

 رقد
 رس هنو

 ,(55+) ص ةيريشقلا ةلاسرلا :رظنا



 [فلؤملا ةمدقم ]

 ىلع هللا ىلصو ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 يلصأو .نيملاعلا بر هّلل دمحلا ,.دمحم انديس

 ىلعو ,نيبملا روئلا دمحم انديس ىلع ملسأو

 مهيحصو مهلآ ىلعو :نيلسرملاو ءايبنألا رئاس

 .نيعمجأ

 ىلع لمتشت .يلاطبلا اهتضتقا تلاسو هذه

 اهب عفني نأ هللا لاسأ .ةمتاخو لوصف تثالث

 هاا









 ىرع قثوأ نم ىلاعت هللا يف ةبحصلا نأ - بحي ام ىلإ كايإو هللا ينقفو - ملعا

 .اناحو ان ايفو ءاملعلا تبع دقو «ريخلا باوبأ ربكأ نمو :مالسإلا

 لمحت نم دعبأو «تافآلا نم ةمالسلل برقأ ةلزعلا نإ :لاقو اهنم رَّدح نم امأو
 .ًارصاق ماد ام ديرملا قح يف كلذ (نإق ءتاعاطلاب لاغتشالل مزجأو «تاطلاخملا يف قوقحلا

 يف لضفألا ناك هقلخ عم [ىلاعت] هللا دهعي راص نأب هلاح َلُمَكو ؛هكولس ىهتنا اذإف

 دو يوما

 امك «سانلا عسي تقو هل ربصي الف «ةيادبلاك ةدخولا ىلإ حي ” هرمع رخآوأ ىف فراعلا نكل

 .اقلطم لضفأ ةلزعلا :لاقي ال هنأ ملُعِف ”*”رصنلا ةروس هيلع تلزنأ نيح #8لوسرلا لاق

 ميلعت يه اهنإو ؛ةقيقحلا يف ةبحصب تسيل ىلعألل ىندألا ةبحص نأ ىفخي ال مث

 ةبحصلا قالطإف هماقمب طيحيو هرحب نم برشي / نم وه ناسنإلا بحاص ذإ «ةمدختو

 .يقيقح ال يزاجم قالطإ لوسرلاو يباحصلاو ؛خيشلار ديرملا نيب

 :نم أكيش كيلع دروتف كلذ ثملع اذإ

 .ليلدلا ىلع عالطالا ىوقي بلقلا نأل ؟؛هللا يف نيباحتملا لضف يف ةدراولا رابخألا

 .لداع مامإ :هلظ الإ ّلظ ال موي هلظ يف هللا ههلظي ةعبس » :|مهيحيحص يف ناخيشلا ىورف

 اق ّرفتو هيلع اعمتجا هللا ىف اباعت نالجرو ؛«دجاسملاب قلعم هبلق لجرو «هللا ةدابع يف أشن باشو

 لوقي نأ رثكي ك#هللا لوسر ناك :تلاق - ريسفتلا باتك“ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع يراخبلا جرعخأ )١(

 .كدمحيو انبر مهللا كئاحيسص# (م...... ءاج اذإ) هيلع تلزن نأ دعب هدوجسو هعوكر يف

 سابع نبا نع «هريسفتا يف ريثك نيا ركذو .(532484 - 43787) مقرب (309/55 /5) ؟يل رفغا مهللا

 يف ًاداهتجا لق ناك ام دشأب ذخأف رصتلا ةروس هيلع تلزن نيح هسفن هللا لوسرل تيعن :لاق

 )5١17/5١(. ةمركع نع كلذ لثم ؛هريسفت» يف يبطرقلا ركذو .(744 /9) ةرخآلا رمأ
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 ةقدّصب قّدصت لجرو «هللا فاخأ ينإ :لاقف لامجو بصنم تاذ ةأرما هتعد لجرو ؛هيلع يل ىلا

 .*هانيع تضافف ًايلاخخ هللا َرَكذ لجرو ؛هنيمي قفنت ام هلا مش ملعت ال ىحس ءاهافخأق

 ىتحح اوئمؤت نلو ءاونمؤت ىتح ةنجلا اولخدت نل هديب ىمفن يذلاوو :ملسم ىورو
 ."”«مكنيب مالسلا اوشفأ ؟ متبباحت هومتلعف اذإ ءيش ىلع مكلدأ الوأ ءاوباحت

 :لاق هتجردم ىلع ًأكْلَم هل هللا لسرأف .هللا يف هل ًاخأ *راز ًالجر نأ» :ًاضيأ ئورو

 ال :لاق ؟ اهبرت ةمعن نم هدنع كل لهف :لاق .ةيرقلا هذه يف يل ًاخأ ديرأ :لاق ؟ديرت نيأ

 ”هتيبحأ امك كبحأ دق هللا نأ كيلإ هللا لوسر ينإف رشبأ :لاق هللا يف هتببحأ ىننأ ريغ

 هللا ركذ لجر :هلظ الإ لظال موي شرعلا لظ يف ةعبس» :هريغو“ركاسع نبا ىورو

 )١( نيميلاب ةقدصلا باب «قاكزلا باتك نع هللا غر ةريره بأ نع يراخبلا هجرخأ )1/ ٠/4( مقرب )/1761(.

 ةقدصلا ءافخإ لضف باب ؛ةاكزلا باتك .ملسمو )0١2 /5( مقرب )1*١١( .يراخبل ظفللاو

 نونمؤملا الإ ةنمجلا لخدي ال هنأ نايب باب - ناييإلا باتك - هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ملسم هجرخأ (؟)

 مقرب (16/*8) هنع هللا يضر ةريره بأ نع ؛هدنسمو يف دمحأو .(85 - 43) مقرب )١/94(

 مالسلا ءاشفإ يف ءاج ام باب - بادألاو ناذئتسالا باتك - «هننسو يف يذمرتلاو )3١084(.

 .حيحص نسح ثيدح :لاقو 47 7488) مقرب (47/4)

 .«الجر راز نمو 9 :لصألا ىف #

 ف بحلا لضق يف باب - بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك - هنع هللا ىضر ةريره يبأ نع ملسم هجرخأ (5)
 .ظافلألا ضعب يف فالتخا عم (10719/) مقرب )١984/5( هللا

 ؛ظفانلا ,مرؤملا ءيقشمدلا ركاسع نبا ءنيدلا ةقث :مساقلا وبأ للا ةبه نب نسحلا نب يلع وه (4)

 444 ةئس دلو .هتالححر يف باسنألا بحاص يناعمسلا قيقرو ؛ةيماشلا رايدلا ثدمحم ؛ةلاحرلا

 .دادغبو قشمد يف هقفتو .ةأرما نينايثو خيش فلأ وحن نم ريثكلا عمسو ؛ةريثك دالب ىلإ لخر |

 يف يرتمملا َبذَك نييبت + و «ريبكلا قشمد خيرات# :اهنم ةريثشك ابتك هل .ىقشمدي ه 59/1 ةئس ىفوت

 يكبسلل ةيعفاشلا تاققبط .(17 /4) مالعألا .ه.!'.؛يلئذاشلا نسحلا يبأ مامإلا ىلإ بسن ام

 .(40 )١/ ةبهش يفاق نبال ةيعقاشلا تاقط .2516 مال)
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 ب ١/ ةّدش نم دجاسملاب قلعم هبلق لجرو ؛هلل الإ هبحي ال / ًادبع بحي لجرو «هائيع تضافف

 .هتيعر يف طقم مامإو ؛هلامش نع اهيفخي داكيف هتيميب ةقدصلا يطعي لجرو ءاهايإ هيح

 اوقلف موق عم ةيرس يف ناك لجرو «هللا لالجل اهكرتف اهسفن ةأرما هيلع تضرع لجرو

 . "«دهشتسا وأ ىجنو اوجن ىتح اوفشكناف ودعلا

 جر :هلظ الإ لظ ال موي هشرع لظ تحت هللا مهلظي ةعبس» :«ءامسألا» يف يقهيبلا ىورو

 يف اباحت نالجرو هللا فاخأ ينإ :لاقف لامحو بصنم تاذ ةأرما هتعد لجرو «دجاسملاب قلعم هيلق

 .””6 هللا ةيشمن نم تكب نيعو هللا ليبس يف تسرح نيعو هللا مراح نع هينيع ضغ لجرو هللا

 ؛سانلا ىلإ ددوتلا ىلاعت هللاب نايإلا دعب لقعلا سأرو :4ناييإلا بعش»يف ًاضيأ ىورو
 .” ( ةنجلا يف وهف ةتحلا يف ةجرد هل تناك نمو «ةنجلا يف ةجرد مهل ايئدلا يف ددوتلا لهأو

 رب لك ىلإ ريخلا عانطصاو سانلا ىلإ بيحتلا ناميإلا دعب لقعلا سأر :ًاضيأ ىورو

 ."”غرجافو

 ١8/( /5) ةقدصلا ءافخإ لضف باب - ةاكزلا باتك - هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ملم هجرخأ (1)

 نيميلاب ةقدصلا باب - ةاكزلا باتك - هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يراخبلاو )٠١1(. مقرب

 ةمجرت (11 5 /17) ًاشيأ ةريره ىبأ نع «هخيرات 3 يف ركاسع نبا هركذو .(81”17/) مقرب )1/47١(

 .ليهاجملا دححأ يقشمدلا قور يبأ

 لالظإلا يف يور ام باب - هنع هللا يضر ةريره يبأ نع «تافصلاو ءابسألا» يف يقهيبلا هجرخأ (؟)

 .2251/5) مقرب (053/5) «ريغصلا عماجلا) يف يطويسلا ءركذو ١1١١(., /5) ”هلظب

 ةقالط يف لصف - يتاذلا نسح- يف باب - هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع «نايبإلا بعش» يف يقهيبلا هجرحأ (6)

 .(15952 مقرب (4948/1) «ريغصلا عماجلا) يف يطويسلا هركذو .(6071) مقرب (؟ هه /7) هولا

 ةفالط يف لصف - ىلخلا نسح- يف باب - هنع هللا يضر يلع نع 4ناهيإلا بعشو يف يقهيبلا هجرخأ (4)

 .(155) مقري (454/1) «ريغصلا عماجلا) يف يطويسلا هركذو .(8615) مقرب (؟ 07 /7) هجولا
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 ريخو «فلؤي الو فلأي ال نميف ريخ الو «فلؤيو فلأي نمؤملا :ينطقرادلا ىورو

 3 ساتلل مهعفتأ سانلا

 ."”8نايبإلا لمكتسا دقف هل عمو هلل ىطعأو «هلل ضغبأو هلل بح نم ؛ :دواد وبأ ىورو

 هللا /ركذ يف كناسل لمعتستو ءهلل ضغبتو هلل بحت نأ ناريإلا لضفأ» :ًاضيأ ىورو

 ."«تمصتل وأ ًاريخ لوقت نأو ءكسفنل هركت ام مهل هركتو ءكسفنل بحت ام سانلل بحت نأو

 نيأ :ةمايقلا موي لوقي ىلاعت هللا نأ» :[هنع هللا يضر] دمحأ مامإلا ًاضيأ ىورو

 ."*« ىلظ يف مهلظأ مويلا «يلالجب نوباحتملا

 ال يذلا نمؤملا نم لضفأ مهاذأ ىلع ربصيو سانلا طلاخي يذلا نمؤملا :ًاضيأ ىورو

 ."«ىهاذأ ىلع ريصي الو سانلا طلاخي

 يف يناريطلاو .(4184) مقرب )١١7/185( هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ؛هدنسم» يف دمحأ هجرخأ )١(

 يمثيطلا هركذو ,(519/514) مقرب ١ ١( / 7) هنع هللا ىضر يدعاسلا دعس نب لهس نع ةريبكلا#

 و.(11/4182) مقرب (145 )1١/ فلؤيو فلأي نمؤملا باب - دهزلا باتك -؛دئاوزلا عمجم ٠ يف

 )١71417(. مقرب (7/47 /؟) ةريره يبأ نع ؛ ةيهانملا للعلا يف يزوجلا نبا
 ةدايز ىلع ليلدلا باب - ةنسلا باتك- هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع ؛هئننس و يف دواد وبأ هجرخأ (؟)

 .(1781) مقرب (57 /ه) هئاصقنو نايبإلا

 و .(478-557) مقرب (191 )7٠/ هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نع «ريبكلا: يف يناربطلا هجرتخأ (*)
 .(0*773) مقرب (548 /؟) لبج نب ذاعم نع4 هدنسم 9 يف دمحأ

 6400) مقريو(/75) مقرب (18/11) هنع هللا يضر ةريره يبأ نع «هلئسم# يف دمحأ هجرخأ (4)
 بلا لضف يف باب - بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك - هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ملسمو 265
 ,(52577) مقرب ١( هاف /4) هللا يف

 نئسلا» يف يقهيبلاو .(2077) مقري 274 /4) ايهنع هللا يضر رمع نبا نع ؛هدنسم» يف ديحأ هجرخأ (0)

 مهاذأ ىلع ربصيو سانلا رمأب موقي يذلا يوقلا نمؤملا لضف باب - يضاقلا بادآ باتك - ؛ىربكلا
 .(1901) مقرب (؟"الال /1) - عرولاو قئاقرلاو ةمايقلا ةفص باتك - «هننس» يف يذمرتلاو )٠١/84(.

0 



 ."*( هللا يف ضغبتو .هللا يف بحت نأ :مالسإلا ىرع قثوأ نإد :ًاضيأ ىورو

 بكوكلاك ةنجلا يف ْمُهُفَرُغ ىَرتل هللا يف نيباحتملا نإ :حيحص دنسب ًاضيأ ىورو

 ."4 هللا يف نوباحتملا ءالؤه :لاقيف ؟ ءالؤه نم :لاقيف ءيرغلا وأ يقرشلا علاطلا

 . "هللا ف ضغبلاو هللا يف بحلا هللا ىلإ لابعألا بحأو :ًاضيأ ىورو

 .ج هني الإ هبجي الل ءرملا بحيلف ناييإلا ةوالحح دجي نأ هدم نمو :ًاضيأ ىورو

 .”6 سانلا ىلإ بيحتلا هللاب ناييإلا دعب لقعلا سأرو :يناربطلا ىورو

 .*6 شرعلا لظ يف هللا يف نيباحتملا نإد :ًاسضيأ ىدرو

 َمِلَع هجوت ثيح لجر :هلظ الإ لظ ال موي ةمايقلا موي شرعلا لظ يف ةثالث» :ًاضيأ ىورو
 .”4 هللا لالخ بحأ لجرو هللا ةيشحن نم اهكرتف اهسفن ىلإ ةأرما هتعد لجرو .هعم هللا نأ

 و.(18675) مقرب ([ 38/5 *) هنع هللا يضر بزاغ نب ءاربلا نع ؟هدنسم ة يف دمحأ مامإلا هجرخأ )١(

 .(1751) مقرب (١١٠ص) هنع هللا يضر بزاع نب ءاربلا يبأ نع «هدنسم9 يف يسلابطلا دواد وبأ

 )١1818(. مقرب (7* 48 /18) هنع هللا يفر يردخلا ديعس يبأ نع «هدنسم 9 يف دمحأ هجرحخأ (9)

 نع (هنئس) يف دوادوبأو .(1170377) مقرب 21174 /90) هنع هللا يضر رْذ بأ نع «هدنسم 9 يف دمحأ هجرخأ ()

 .(4044) مقرب (4 /5) مهضغبو ءاوهألا لهأ ةبناج باب - ةئسلا باتك - هنع هللا يضر ٌرْذ يبأ

 ,(791537) مقرب 23419 - 47/11) هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ؛هدنسم» يف دمحأ هجرخأ (4)

 - نيدلا لهأ ةداومو ةيراقم باب - يف هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ؛ناميإلا بعش» يف يقهبيلاو

 )9١7١(, قرب (451 /5) ءاقتلالا دنع ةقئاعملاو ةحفاصملا يف لصف

 نيدلا لهأ ةداومو ةبراقم يف باب - هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ؛تاريإلا بعشد يف يقهيبلا هجرخأ (0)

 ؛ طسوألا» يف يناريطلاو .(4006) مقرب )00١/5( ءاقتلالا دنع ةقئاعملاو ةحفاصملا يف لصف -

 .(1571/) مقرب 4١( /9/) هنع هللا يضر ةريره بأ نع

 .(141) مقرب (!/8 /؟ )١ هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نع ؛ريبكلا يف يناريطلا هجرتخأ (1)

 هركذو .07/476) مقرب (514+ /8) هنع هللا يضر ةمامأ بأ نع «ريبكلاو يف يناربطلا هجرخأ (9)

 )١015(. مقرب 5 * 5 )١/ «ريغصلا عماخلا يف يطويسلا

 ت17 خا



 . "”4شرعلا لوح توقاي نم ىمارك ىلع هللا يف نوياحتملا» :ًاضيأ فر

 ؛ف نيسلاجتملاو «ق. نيباحتملل يتمم تبجو :ىلاعت هللا لاق» :اضيأ / ىورو برا

 ."6ق نيروازتملاو ؛ّف نيلذابتللاو

 هللا عّمْتْل ءبرغملا يف رمخآو ؛قرشملا يف دحاو هللا ف اباحت نيدبع نأ ولو :اضيأ ىورو

 .8ّخف هبحت تنك يذلا اذه :لوقي ةمايقلا موي |مهنيب

 غرفي ىتخ هيلع اَسِلْجَأف ًايسرك مخ هللا عضو الإ هللا يف نالجر اباحت امو :ًاضيأ ىورو

 .6 بانسحلا نم هللا

 هر
 «مهترمز يف رثح اموق بحأ نمو :اضيأ ىورو ّْ

 عزفي رون نم ربانم ىلع هلظ الإ لظ ال موي هللا لظ يف هللا يف نوباحتملا» :ًاضيأ ىؤرو

9 
 : (نوعزفي الو سانلا

 )١( اهنع هللا يضر ةشئاع نينمؤملا مأ نع «طسوألا# يف يناربطلا هجرخأ )١7 4 /1( مقرب )2705(.

 11 ؟ 5١؟) يقرب (97 03 /؟) هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نع «ريبكلا9 يف يناربطلا هجرخأ (؟)

 .ظافلألا ضعب يف فالتخا عم

 هركذو .(9077) مقرب (157 /7).هنع هللا ضر ةريره يأ نع ؛ناريإلا بعش» يف يقهيبلا هجر (0)

 .09441) مقرب 81١( /؟) ريغصلا عماجلا يف يطريسلا

 هركذو .(07) مقرب 2327 /50) هنع هللا يضر حاربلا نب ةديبع يبأ نع (ريبكلا يف يلاربطلا هجرخأ (4)

 .ل8944 مقرب (85 5 /5) «ريغصلا عماجلاو يف يطويسلا

 عمجم يف يمئيهلا هركذو .(1915) مقرب هنع هللا يضر ةفاصرق يبأ نع ريبكلا يف يناربطلا هجرخأ- (ه)

 .(18071) مقري (2: * )١1١/ بيحأ نم عم ءرملا باب - دهزلا باتك - دئاوزلا

 هركذو ,(178) مقرب ١146( /1) هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نع «طسوألا) يف يناربطلا هجرخأ- (3)

 مقرب )497/٠١( لجوزع هللا يف نيباحتملا باب - دهزلا باتك -و دئاوزلا عمجت» يف يمثيه ا

 .(ذم1٠1)



 ىلع ءادهشلاو نوييبنلا مهطبغي «ءادهش الو ءايبتأب اوسيل ًادابع هلل نإ :ًاضيأ ىورو

 لصت مل ؛ىتش نادلب نم سان :لاق ؟ هللا لوسر اي مه نم :ليق هللا نم مهءرقو مهزانم

 مادق رون نم ربانم ةمايقلا موي مه هللا عضي ءاوحفاصتو هللا يف اوباحت «ةبراقتم ماحرأ مهنيب

 ." «نوعزفي الو سانلا عزفي اهيلع مهسلجيف نمحرلا

 ءؤلؤللا ربانم ىلع «رونلا مههوجو يف .ةمايقلا موي اماوقأ هللا نثعبيل» :اضيأ ىورو

 لئابق نم ءهللا يف نوباحتملا :لاق ؟ مه نم :ليق ؛ءادهش الو ءايبنآب اوسيل «سانلا مهطبغي

 ."”غهنوركذي هللا ركذ لع نوعمتبع .ىتش دالبو ءىتش

 ءاهرهاوظ نم اهنطاوبو ءاهنطاوب نم اهرهاظ ىري / أفرغ ةئطا يف نإ» ؛ًاضيأ ىورو

 .””4 هيف نيلذاتملاو هيف نيروازتملاو هيف نيباحتملل هللا اهذعأ

 فرغ اهيلع «توقاي نم ًاَدَمِعل ةنجلا يف نإ :ةريره يبأ نع“خيشلا وبأو راّزبلا ىورو

 نم :هللا لوسر اي انلق ءّيردلا بكوكلا ءيضي انك ءيضت ةحتفم باوبأ اه ءدجربز نم

 هركذو ,(1 155 مقرب (14+ /9) هنع هللا يضر يرعشألا كلام يبأ نع «ريبكلا» يف يناربطلا هجرعخأ )١(

 .(11/4951) مقرب )884/3١( هللا يف نيياحنملا باب - دهزلا باتك - «دئاوزلا عمج» يف ىمثملا

 -1454) مقرب 15٠( /7) هنغ هللا يضر يرعشألا كلام يأ نع ؛ريبكلا» يف ناربطلا هجرخأ (؟)

 .21712197) مقرب (787 )١/ ؛بيهرتلاو بيغرتلاذ يف يرذنلا هركذو (" مه

 يب نايح نباو .(5954) مقرب (1 ؟10/ /5) هنع هللا ىضر ةديرب نع عطسوألا» يف يناربطلا هيج رخأ ()

 ماعطلا ماعطإو مالسلا ءاشفإ باب -ناسحإلاو ريلا باتك - يرعشألا كلام يبأ نع («هحيحصو

 .(؟115) مقرب (؟١1 /1) «ريغصلا عماجلا) يت يطويسلا هركذو .(804) مقرب 4

 «ثيدحلا ظافح م ءدمحم وبأ ؛يىناهفصألا ابحت نب رفعج نب دمحم نب هللا دبع ره :صيغلا وبأ 04

 :اهنم فيداصت هل ,.ىفا'19 ةنس قوت .نابحح هذج ىلإ هتيستو .هلاجرب ءايلعلا

 .مالعألا .ه.١ .«ةنسلا باتك و.«هبادآو ىبنلا قالخأو»؛اهيلع نيدراولاو ناهبصأب نيثدحلا تاقبطو

 )4/ ١١١(. ةرهازلا موجنلا )5/ ١ 18(.

 اة“

 ع



 ,"غهللا ىف نوقالتملاو :هللا يف نولذابتملاو هللا يف نوباحتملا :لاق ؟ اهتكسي

 مه يلالج يف نوباحتملا ىلاعت هللا لاق ..حيحص نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا ىورو

 .”«ءادهشلاو نويبنلا مهطبغي رون نم ربانم

 ."8 بستكا ام هلو بحأ نم عم ءرملا9 :ًاضيأ ىورو

 بحأ هلوسرو هللا نوكي نأ :ناييإلا ةوالح دجو هيف رك نم ثالثد :اضيأ ىورو

 هللا هذقنأ نأ دعب رفكلا يف دوعي نأ هركي نأو هلل الإ هبحي ال ءرملا بحي نأو ءامهاوس ام هيلإ

 .©"غراتلا ىف ىقلي نأ هركي ايك هنم

 ,"غًاضعب هضعب ٌدَشي نايئبلاك نمؤملل نمؤملا» :ًاضيأ ىورو

 ىف ايندلا يبأ نباو )١7 يقرب (441/ /5) هنع هللا يبضر ةريره بأ نع«ناهنإلا بعش» يف يقهيبلا هجرخأ (1)

 .( 110720 مقرب )١/ «ريغصلا مماحلاو يف ىطويسلا هركذو.(1١) مقرب (8 ؛,رع) ناوخإلا باتك

 هللا يف بحلا يف ءاج ام باب - دهزلا باتك - هنع هللا يبضر لبج نب ذاعم نع «هننس 9 يف يذمرتلا هجرخأ (1)

 .(57:8 7 مقرب (949 /95) ًاضيأ ذاعم نع (هدنسم و يف دمحأو .(579) مقرب (*07/4)
 ءرملا نأ ءاج ام باب - دهزلا باتك-هنع هللا يضر كلام ني سنأ نع «هنئس يف يذمرتلا هجرخأ (5)

 سنأ نع نسحلا ثيدح نم بيرغ نسح ثيدح :لاقو (؟787) مقرب (*71/4) بحأأ نم عم

 لوألا رطشلا امأو ,(47119/)' مقرب (417 /؟) «ريغصلا عماجلا» يف يطويسلا هركذو .كلام نبا
 ,(5115) مقرب ملسمو (2815) مقرب يراخبلا يف درو دقف «بحأ نم عم ءرملا» ثيدحلا نم

 ثيدح :لاقو (7774) مقري (54 11١ /8) - ناييإللا باتك - هنع هللا يضر سنأ نع ؛ هننس) يف يذمرتلا هجرخأ ()

 نع ملسمو )١7(. مقرب ١4( /1) ناييإلا ةوالح- باب - ناويإلا باتك - سنأ نع يراخبلاو .حيحص نسح
 .(39) مقرب 1 /1) ناييإللا ةوالح دجو نهب فصتا نم لآصصخ نايب باب - نا إلا باتك - سنأ

 ام باي - ةلصلاو ربلا باتك - هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ نبع «هنئس9 يف يذمرتلا هجرخأ (5)
 ملسمو .حيحص نسح ثيدح :لاقو )١1974( مقرب ٠٠١( /5) ملسملا ىلع ملسملا ةقفش يف ءاج

 مهدضاعتو مهفطاعتو نيئمؤملا محارت باب - بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك - ىسوم يبأ نع
 .255845) مقرب (1943/4)

 ا



 ."”«ةمايقلا موي ةعافش نمؤم لكل نإف «ناوخإلا نم اورثكتسا و :””راجنلا نبا ىورو

 ."«اذه يدجسم يف ةنس فاكتعا نم ريبخ قوش ىلع هيخأل لجرلا رظن» :”'ويكحلا ىورو

 موي شرعلا لظ يف مهلظأ مويلا هيف نيباحتملل يتبحم تقحو :ايندلا يبأ نبا ىورو

 .“6 يلظ الإ لظ ال موي ةمايقلا

 ,«ةنحلا يف ةجرد هل هللا ثدحأ الإ هللا يف ًءانإ /لجر ثدحأ امو :اغيأ يورو

 ."”؛ هللا ف بحت نم كماعطب بصأ 1 :اشيأ ىورو

 «ثيدحلل ظفاح ءشرؤم «نيدلا هب هللا دبع وبأ هللا ةبه نب نسحلا نب دومحت نب دمحم وه :راجنلا نبا (1)

 ه 747 ةنس يفوت .سرافو زاجسلاو ماشلاو رصم ىلإ لحرو «دادغبب ه 094 ةنس دلو .دادغب لهأ نم

 يف ةئيمثلا ةردلا» - ؛لاجرلا ةفرعم يف لاكلا» :اهنم ةريثك تافنصم هل .ءادهشلا رباقع يف نفدو «دادغيب

 .(504) ةبهش ىضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط .(85/0) مالعألا.ه.١ -+ ةنيدملا ةفرعم

 )1١95(. مقرب (174 /1) «ريغصلا عماجلاو يف يطويسلا ءركذ (1)
 لوصأو ثيدنلاب ملاع ءيفوص ءثحلب «يذمرتلا ميكا ثلا دبع وبأ ءرشب نب نسحلا نب يلع نب دمحم وه :ميكحملا (*)

 ةدع فيئاصت هل هال” ٠ ةنس يفوت .اهلهأ هيلع ام هيف فلات ًااتك هفنصت ببسب اهتم َيِفُب «ذمرت لهأ نم ؛نينلا

 مالعألا ه.أ .«.بللاو داؤفلاو بلقلاو ردصلا نيب قرقلا ناب «لوسرلا ثيداحأ يف لوصألا رداوثا :اهنم

 .(119/9) مقرب (1//43) يارعشلل ىريكلا تاقبطلا .(6 45 /؟) يكبسلل ةيعفاشلا تاقبط .("1/7 5

 .مهنع هللا يضر هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع «لوصألا رداون و يف يذمرتلا ميكحلا هجرخأ (4)
 ,(51947) قرب (ة رك /؟) ؛ريغصلا عماجلا د يف يطويسلا هركذو )/١179(, لصألا ( و1 سم

 25352 5) مقرب ” ناوخإلا باتك - هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابغ نع ايثدلا يأ نبأ هجرخأ (5)

 يف يناريطلاو .(55:74) مقرب 084 /85) ًاضيأ ةدابع نع 4«هدنسم» ىف دمحأو .17

 )١94(.. مقري (815-/7 ١)(ريبكلا»

 4 ص) ناوخإلا يف ةبغرلا باب - ناوخإلا باتك - هنع هللا يضر سنأ نع ايندلا يبأ نبا هجرتخأ (1)

 .(9/8316) مقري (841/ /؟) ريغصلا عماجلا يف يطويسلا هركذ و ,(51) مقرب

 (؟77؟ص) ناوخالل ماعطلا ماعطإ يف باب - ناوخإلا باتك - السرم كاحضلا نع ايندلا يبأ نبا هجرأ (9)

 )١٠١397(. مقرب ( 1721 /1) «ريغصلا عماجلا3 يف يطويسلا هركذو ,(1919) مقرب
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 مهتاكمي مهطبغي رون نم ربانم ىلع ّف نوباحنملا :ىلاعت هللا لاق» :هريغو مكاحلا ىورو

 .2*«ءادهشلاو نوقيدصلاو نوينلا

 ,"”هلل الإ هبي ال ءرملا بحيلف ناميإلا معط دي نأ بح نم9 :يقهيبلا ىورو

 راّيع ىلإ ترظن اذإف «اباذع ضرألا لهأب ٌمُهَّأل ينإ :لوقي ىلاعت هللا نإ :ًاضيأ ىورو
 ."« مهنع ناذع تفرص راحسألاب نيرفختسملاو ف نيباحتملاو «يتويب

 .ردقلا اذه ىلع اهئم رصتقتو «ةريثك هللا يف نيباحتملا لضف يف رابخألاو

 كل ركذنو ًاضيأ ةريثكف نيلماعلا ءايلعلاو ءحلاصلا فلسلا نع راثآلا امأو

 :اهنم ًائيش يخأ اي
 نمو «هتدوم كتمزل ىلاعت قمل ةعالم عينا 2 لك *لاق '” مط يرصبلا نسما نعم

 .ةقع مثلا بحأ امنأكف احلاض الجر بحأ

 )١( -نئفلاو محالملا باتك - هنع هللا يضر لمح نب ذاعم نع ؛ كردتسملا3 يف مكانحلا هجرخأ )4/ 17١(

 .هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح :لاكو

 نيدلا لهأ ةداومو ةبراقم يف باب - هنع هللا يضر ةريره يبأ نع «ناريإلا بعش# يف يقهيبلا هجرخأ (؟)
 .(م44) مقرب (4819 /5) ءاقتلالا دنع ةقئاعملاو ةحفاصملا يف لصف -

 لصف - تاولصلا يف باب - هئع هللا يضر كلام نب سنأ نع «ناميإلا بعش» يف يقهيبلا هجرخأ 0

 .(؟5141 /9) ؛هريسفت9 يف ريثك نبا هركذو .(45145) مقرب (87 /1) دجاسملا ىلإ ينملا

 ؛ءاحصفلا ؛ءاهقفلا ءالعلا دحأ وهو ؛ةرصبلا لهأ مامإ ؛يعبات :ديعس وبأ ؛يرصبلا راي نب نسحلا (4)

 ةالولا ىلع لخخدي ناكف ؛بولقلا يف هتبيه تمظعو «ةرصيلا نكسو ه ؟١ ةئنس ةنيدملاب دلو .ناعجشلا

 مالكب ًامالك سانلا هبشأ يرصبلا نسحلا ناك :يلازغلا لاق .مئال ةمول هللا يف فاخي ال مهاهنيو مهرمأيف
 بكاركلا (؟175/7) مالعألا .ه .ا .ه ١١١ ةنس ةرصبلاب يفوت .ةباحصلا ىلإ ايده مهترقأو «ءايبنألا
 .077) مقرب (19/1) ينارعشلل ىربكلا تاقبطلا .(48/1) بهذلا تارذش (؟84 /1) ةيردلا
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 ىلاعت قحلا ةاجانمو رايخألا ةبحص الو :- [ىلاعت ] ملح يعفاشلا مامإلا لاقو

 ظ .رادلا هذه يف ءاقيلإ تيبحأ ام ؛راحسألاب

 .ءىش يدنع هلدعي سيل ناوخإلا ءاغل :ًاضيأ لاقو

 .حلاصلا لجرلا بح ؟يدنع يلارعأ قو ةاتلا نب فّرطم لاقو

 تدرأ نإ رايخألا ةبسعب كيلع :- [ىلاعت] هللا همحر-"”يفاحلا رشب رصن وبأ لاقو

 . / رايغألا قر نم كفنتو «رارشألاب كّنظ نسحت نأو «رادلا كلت يف ةحارلا

 ىوقتلا لهأ ةبحاصم :- [ىلاعت] هللا همحر- ”يعافرلا [ىلع] نب دمحأ يديس لاقو

 وبأ ؛مهنع هللا يضر ملاصلا فلسلا ةمئأ رباكأ دحأ ؛يعباتلا ريضشلا يواعلا نب هللا دبع نب فرطم ربه )١(

 «ةشئاعو «رامعو ءتايثعو ماع نعو ءهيبأ نع ثيدحلا دنسأ «تاقثلا ءالضفلا نم ؛يرصبلا هللا دبع

 ابذاك تنك نإ :فرطم هل لاقف هيلع بذكف ؛ءيث هموق نم لجر نيبو هنيي ناك هنأ :يور .مهريغو

 .ساتلا اياطعض ركذل مهغرفأ اياطخ سانلا رثكأ :همالك نمو .هناكم لجرلا تايف ءكفتح هللا لجعف

 مالعألا.ه.١ .ةرصبلاب ه 41 ةتس يفوت .لقعلا نم لضفأ ناهإلا دعب ديع وأ اع :لاقو

 .(5؟ 4سص) ظافتلا تاقبط .(448/1) ةيردلا بكاوكلا .(55'87) مقرب ةباصإلا ,(5 6 رلا/)

 .(41) مقرب 014/1١9 يارعشلل ىربكلا تاقبطلا

 هه +15٠ ةئس دلو .يفانطاب فورعملا رصن وبأ ؛يزورملا نمحر لا دبع نب ىلع نب ثراحلا نب رشب وه (؟)
 .ةقبطلا كلئو ليضفلا نع ذخأ :ةلزنملا لع «ردقلا ميظع ءنأشلا ريبك ناك دادغب نكسو ءورمب

 .ه15 51 نس دادغبب يفوت

 قوف ينتعفر يهلإ هضرم يف لوقي ناكو ؛هربصع امل هللا ةمظع يف سانلا ركفت ىل :هلاوقأ نم

 ينحضفت ال نأ ميركلا كهجوب كلأسأف ءاحاص تسلو :حالصلاب سائلا نيب ينترهشو «يردق

 ص) ءايلوألا تاقبط )1١//281(. ةيردلا بكاوكلا.(25 /5) مالعألا .ه.ا باسحلا موي

 )١414(. مقرب (ا/7 /1) ينارعشلل ىربكلا تاقبطلا .(784 ص) .ةيفوصلا تاقبط (4

 وبأ «ريهاشملا ءايلوألا دحأ «ريبكلا دهازلا ءخيشلا ءيعافرلا ىبحي نب دمحأ نب ىلع نب دحأ وه ()

 بهذم ىلع هقفتو ءاهب أشنو ءطساو برق ةيرقب ه 017 ةنس دلو ءاليلج اديس ناك «سايعلا

 هنع هللا يضر يفوت مهتالزانم لكشم فشكو «موقلا مولع يف ةسايرلا هيلإ تهتنا ءيعفاشلا مامإلا
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 ا

 ةجردلا ىطعي نأ دارأ نم :- [ىلاعت] ملهم -"رئاشعلا بأ نب دوعسلا وبأ لاقو

 00 يو ياعبلا هيرب جايا

 .ىولحلا نم ًاثيش هللا يف ًاأ

 0 او

 .لايعألا نم ريطانقب هللا يف وأ هلل ّبْلا نم ةرذ حبت ال :- [للاعت] ملل "ةيئافولا خبش لاقو

 قلل

 نأ ىتح :ذيعبلاك بيرقلا هتيدحح عمس يسركلا دعص اذإ ناك هنأ :هتامارك نم .ه 21/8 ةنس هدلبب
 طقف همالك عمس رضح اذإ مصألا ناكو «هتيوازب نيذلاك هنوعمسي هدلب لوح نيذلا ىرقلا لهأ
 تامارك عماج .(8١5/؟) ةيردلا بكاوكلا .(47 ص) ءايئوألا تاقبط )١/ ١0/4(. مالعألا.ه.ا

 .(1557) مقرب ١1٠( /1) يلارعشلل ىريكلا تاقبطلا .(54+ /1) ءايلوألا
 ؛يقارعلا :ينيبذابلا «يشرقلا .يليقعلا ميهاربإ نب بيطلا نب نابعش نب رتاشعلا يبأ نب دوعسلا وبأ وه )١(

 يف طساو برق ةيرق يهو ه 21لال ةنس نييذابب دلو ٠ .ةرهاشلاب ةيدوعسلا ةقرخلا خيش «ءيرصملا

 ناطيشلا بلاغو ءسفنلا ىوه رهق ىتح ةداعلا رهق ىلع مزالو «ةدابعلا مزالف ءاهب 78 و «قارعلا
 نفدو ه 544 ةنس ةرهاقلاب يفوت .كولسلا يف ةرئاد ءايلوألا عسوأ نم ناك ؛هداسف حلصأ نأ ىلإ
 نينأك نينأ هيلعن حلبخ دنع عمسي ناك .قئاقحلا يف لاع مالكو «قراوخو «تامارك هل .مطقملا حفسب
 سانلاب انعمتجا اذإ لاعتلا دنع اهعلشن سفنلا يه :لاقف كلذ نع هنع هللا يضر لكسف «سضيرملا

 .هنع ضرغأف كبر نع كتلفغل ًاببس تاك نمو «هنم ٌرفف ايندلاب كركذ نم :لوقيو .ربكتلا ةيشخ
 ءايلوألا تامارك عماج .(7١5ص) ءايلوألا تاقبط .(064/5؟) ةيردلا بكاوككلا .ه.أ
 .(186) مقرب )١/ ١57( ينارعشلل ىربكلا تاقبطلا .(428/1)

 - ؛تاعوضوملا :١ يف يزوخا نباو .(4034) مقرب (4517/5) (ريغصلا عماجلا» يف يطويسلا هركذ (9)

 .(171/7) - ملسملا ةوهش ةقفاوم يف باب

 ؛ينوصلا ءيلذاشلا «يكلالا يرصملا مث ءيرغملا :لاقيو ءلصألا يردنكسلا افو نب دمحم نب دمحم وه (5)
 .ةيئافرلا ةقرخلا خيش وهو ءةيربلا نم دحأ اهلاونم ىلع حسني مل يذلا ؛ةيديحوتلا تاحشوملا وذ

 ا



 .”؟بحأ رص 8 ءرملا 1 : قط ألا لوسر لاق

 نم هب ددزت هظفحاف هللا يف ًامنأ تيبح أ اذإ :[ىلاعت هللا هحر] "افو ىلع يديس لاقو

 .هلجمأ نم هتببححأ

 افوب رهتشا ءللذاشلا نسحلا يأ خيشلا قيرط كلسو ءاهب أشنو ؛ةيردنكسإلاب ه ١75 ةنس دلو

 املك راصف «سايقملاب ىلصو أضوتف «ليتلا فقوتف فرعي الو ةضورلاب ليدانملا جسني ناك هنوكل
 عطقي هرمأ لوأ يف ناك هنأ ركذو .مويلا كلذ افو ىتح هعم رحبلا علط ةجرد ةيقسغلا يف علط

 ءاجق ؛يكبشلا خبشلل ةرواجم تناكو اهيشاوم ذدخأف ةعيض ىلإ ءاج هنأ :هتبوت ببسوو .قيرطلا

 ىلإ هوعديل همداخ هيلإ لسرأف هقحلن نحمن امو انيشاوم قحنأ دق ءانديس اي :اولاقر هيلإ ةعيضلا لهأ
 دهعلا هيلع ذضأو يكبنشلا خيشلا ىلإ ءاجو ءاهلهأ ىلإ يشاوملا درو باتف «يثاوملا درو ةيوتلا

 نذأ ام دعب ربصا :افولا وبأ خيشلا لاقق «نذؤملا نذأ رهظلا تقو ناك الف «هيناج ىلإ خيشلا هسلجأو

 ١. «نايتكلا حاولأ يف نافرعلا رئاعشو :باتك هلو ه 7٠ ةنس هنع هللا يضر يفوت .شرعلا كيد

 .(5ا/ /“) ةيردلا بكاوكلا .("55 /8خ) بعنلا تارذش )١79/4/5(. ءايلوألا تامارك عماج ,ه

 ,2715) مقرب (؟١11/؟ص)3ينارعشلل ىربكلا تاقبطلا
 هللا يف محلا ةمالع باب -بدألا باتك - هنع هللا يضر هوعسم نب هللا دبع نع يراخبلا هجرخأ )١(

 ءرملا باب -ةلصلاو ربلا باتك - ًاضيأ هللا دبع نع ملسمو .(2815-08110) مقري (5167/4)

 هللا يضر كلام نب سنأ نع (هنتس# يف دواد وبأو .(554+) مقرب 5١75( /4) بحأ نم عم

 ,(5151/) مقرب (5//531) هأيإ هتبحمب لجرلا رابخإ باي - باتك هنع

 دلو .يبوصلا ؛يكلاملا ؛لئاشلا «يرصملا ءلصألا يردنكسلا نسحلا افو دمحم نب دمحم نب ىلع وه (؟)

 .يعليزلا امههيصو ةلافك يف دمحأ هوخأو وه أشنف «لفط وهو هوبأ تام «ةرهاقلاب ه 704 ةنس

 يفوت .ماوعلا بولق اهب لاتسا ةعوبطم نيحالتب ًاراكذأ هباحصأل بّثرو «نادآلاو مولعلاب لغتشا
 ناويد هلو ؛«صاوخلا لاوحأ نم صالخلا لع ثعابلاو ؛اهنم فيناصت هل .ةرهاقلاب هل *1/ ةنس

 رهف اهنم بات اذإف .هتاذ ال ةموململا هتفص الإ كيننأ نم رجه ال :ةيكزتلا يف هلاوقأ نم .رعش

 .2؟١ 1١ /9) ةيردلا بكاوكلا .(”68/7) ءايلوألا تامارك عماج .(/ /5) مالعألا .ه.ا .كوخأ

 )11١8(. مقرب (؟7؟ /7؟) يتارعشلل ىربكلا تاقبطلا

 هس آد



 نإف ءموقلا داوس ريثكتب كيلع :- [يلاعت] ال "”يلذاشلا بهاوملا وبأ خيشلا لاقو

 .مهنم وهف هموق دآوس رثك نم

 .هللا باب نع دورطم كنأ ملعاف هللا لهأ ةدداوم نع ةضرْعُم كسفن تيأر اذإ :اضيأ لاقو

 ام عم ةمايقلا موي كديب هذخأ الإ نكي مل ول هنإف ءارقفلا ةبحصب كيلع :ًاضيأ لاقو

 ىنغتسا مكف :ةيافك كلذ يف ناكل بئاصملا نم ايندلا راد يف .مهباحصأ نع نولمحي

 .ملاظم تعفتراو ؛ملاظ كلهو ؛عينش رتسو :عيضو عفتراو ءريسك ربجو ءربقف هتبحصل

 /.”'6نومحر تو .نورطمتو «نوقزرت مهب 9 :ثيدحلا درو مهيفو بن 5

 .يسنوتلا -ةليبقل ةبسن- ينيتلزيلا جاحلا نبا :بهاوملا وبآو ءهللا دبع وبأ ءدمحم نب دمحأ نب دمحم وه )١(

 هردق ثيدحو عومبم همالك ريخ قوص :؛نادغز نباب فرعيو ؛ىكلاملا مث ؛يرهاقلا مث ؛يرغملا

 ءايلعلاو «رايخألا ءالجألا ءافرظلا نم ناك ؛نيفراعلا رثكو ؛نيدهازلا ملعو «نيعرولا مامإ ءعوفرم
 دلو ؛ةينابرلا تاحشوملا لمعو ءافولا بأ يلع خيشلا ةقطان هنع هللا يضر يطعأ «راربألا نيخسارلا

 ذخأ ءءادعسلا ديعس ةيفوص يف لزنتو ه417 ةئس ةرهاقلا مدقو سنوتب ًابيرقت ه8 ةنس

 رهتشاو يبرع نبا ربكألا خيشلا ىلإ لام ءافولا بأ نب ىبحن نع فوصتلاو .رجح نبا نع ثيدحلا
 بئارم ةو 4 مكخلا حرش)و .ةفئاطلا مولع يف «نوناقلا» باتك :اهنم تافلؤم هن هنع ةلفانملاب

 ةبرتلاب نفدو ةرهاقلاب هها885؟ ةنس يفوت .؛فراعملا بهاومو هايس رعش ناويد هلو «6لايكلا

 رجهاف ءوسلا ناوخإ رجبج نأ تدرأ اذإ :هلاوقأ نم .يئالكلا حالصلا نم ةبيرق ةفارقلا يف ةيلذاشلا

 :لوقي تاكو .فورعملاب ىلوأ نوبرقألاو كيلإ برقأ كسفن نإف ؛ءوسلا كقالخأ مهرج نأ لبق

 مهردق سانلا فرعي كانهو :مهتامم دعب مهيلع فسأتم :مهتايح مايأ مهيف دوهزم ةيصوصخملا لهأ

 مقرب (11/52) ينارعشلل ىربكلا تاقبطلا .ه.ا.مهدنع هنودجي اوناك ام مهريغ دنع اودجي ال نيح

 .(؟147/5) ةيردلا بكاوكلا .(15 /9) عماللا ءوضلا .(118)

 نايب يف )0١( لصألا ءهنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع نع «لوصألا رداون و يف يذمرتلا ميكتلسا هجرخخأ (؟)

 باتك - هنع هللا يضر ًاضيأ ءادردلا يبأ نع «كردتبسملا يف مكاحلاو .(69 ص) مهتافصو لادبألا ددع

 توقزرت اهنإف ءاقعضلا يف ينوغباد :ظفلب . ١١5( /؟) ةمايقلا موي ءافعضلا لضف باب  داهجلا لضف

 سل ج ه5



 ريثكلا ريخلا ىطعي نأ دارأ نم :- [ىلاعت] هللا همحر ؟”يرضخملا نايلس خيشلا لاقو

 ...ةيقارملا لهأ بحاصيلف

 نسحي نأو :هنامإ لمكي نأ دارأ نم :- [ىلاعت] هل "صاوخلا يلع يديس لاقو

 .رايمخألا بحاصيلف هنط

 هللا نأ درو دقف ءهللا يف دولاب كيلع :- [ىلاعت] طنط "”نيدلا لضفأ يديس لاو

 ةيفيكو جورتللا باب ” ريشلا باتك  ءادردلا يبأ نع هحيحص يف نابح نيآو .«مكئتافعضب نورصنتو

 .« مكئافعضب نورصنتو نوقزرت اينإف مكتافعض يل اوغبا د لغفلاب .(8/71) مقرب (11/.40) داهجلا

 لالجلا نع ملعلا دخأ شاب فراعلا ؛حلاصلا خيشلا «يعفاشلا ؛يرصملا :يرضنلا ناييلس وه- )١(

 «نيديرملا بري نأ هل نذأو «يموحرملا باهشلا نع قيرطلا ذخأو «يقاجوألا بطقلاو :يطويسلا

 .ةريثك قئالمخ هل ذملتتف «ركذلا مهنّشليو

 يف لثللا هتعامجيو هب نوبرضي خياشملا ناكو «هنارقأ نم ًادحأ صقتي .ال انّيَد ءاعرو ءادهاز ناك

 بلغ .يفصرملا ىلع خيشلا :مهنم ءنوصحت ال خياشم هخيش توم دعب بحص .تادابعلا يف داهتجالا

 .ه.1 .تاماركو تافشاكم هل ناكو .ًابيرقت ه 411 ةنس يثوت .هماقم ولعل ءافخلا هرمع رخآ يف هيلع

 .(145/7) ةرئاسلا بكاوكلا )4757/5١(. بهذلا تارذدش .(79/5 7/7 ةيردلا بكاوكلا

 :ىطخي ال يذلا فشكلا يوذ نمو ءصاصتخالا لهأ رباكأ نم .يمألا ءىبلربلا صاوخلا يلع وه (؟)

 باش وهو زيمجلا عيبي هرمأ ءادتبا يف ناك .قتاقحلا يف درجتم «ةمالعو ةرامأ ةيالولل هيلع ناكو

 باسنأ فرعيو ءايمأ هنوكل ةباسنلاب ءايلوألا نيب ىمسي ناك .ةكربلاب ىلوبتملا ميهاربإ خيشلا دنع

 رصم عابرأ ةثالث يف فرصتلا يطعأ دقو «ينارعشلا مامإلا خيش وهو :ناويحلا عيمجو مدآ ىئب

 كعلطأ يذلا هدحإ :لاقف هبلق ةوسف يدحألا نيدلا» لضفأ هذيملت هل اكشوءاهارقو

 رصمب تاكرب جيشلا ةيوازب نفدو ه 454 ةنس قوث.بجنعلا فوخ كلايك كتع بجح وءاهيلع

 ةرئاسلا بكاوكلا .(77/9/؟) ءايلوألا تامارك عماج .(519//) ةيردلا بكاوكلا .ه.!

 .2717) مقري (165 /7) ينارعشلل ىربكلا تاقبطلا .(550 /؟)

 ماهإلا وخأ وهو :نيبرقملا ءايلوألا ةمئأو ؛نيفراعلا دارفألا دحأ ؛يدمهألا لضفلا وبأ ؛نيدلا لضفأ وه (؟)

 تافوشكلا بحاص .هريغو صاونلا يلع خيشلا نع ذخألا يف هيلع مدقتمو «قيرطلا يف ينارعشلا

 سس جم



 ."”عًاودع ىل تيداع وأ ءاّيلو يل ثيلاو له» :ةمايقلا موي هديعل لوقي

 .هللا ف بحاصيلف رباقملا لهأ رباكأ نم توكي نأ دارأ نم :اضيأ لاقو

 هنأ ءايلوألا ضعب نع « نيحايرلا ضورو :هباتك يف "يعقايلا هاكح ام هديؤيو :تلق

 دق ةمايقلا نأك يلايللا نم ةليل يف تيأرف ءرباقملا لهأ تاماقم ىنيرب نأ ىلاعت هللا تلأس :لاق

 .حاييدلاو ريرخلا ىلع مئانلا مهنمو « سدتسلا ىلع مئانلا مهم اذاو :تششنا لق روشلاو :تمأاق

 ؛سبلملاو لكأملا يف نشختلاو «ليللا مايقو تادهاجملا لهأ نم ناك «ةينادمصلا بهاوملاو «ةينابرلا

 ىري ثيححب بيجع هفش5 هل ناكو «مهجراهطل ءاذأ ديمو ءمهلاعن مهل مدقيو «هناوخإ مدخم ناك

 عيمج ناسنإلا فنأ نم فرعي هنع هللا يضر ناكو :رولبلا لخخاد يف ام ىري امك ءاهيف امو قلخلا نطاوب

 كلذ يف ىلاعت هللو :ينبجحي ملف باجحلا هللا تلأسو «يرايتخاب وه ام اذه :لوقيو هراد يف هلعفي ام

 عقو :ينارعشلا لوقي .ردبب نفدو ؛جحلا دصاق وهو ه 447 ةنس هنع هللا يضر يفوت .رارسأو مكح
 ناكم ىلإ ينهذ ىرسو هتسلاج اذإ تنكو «خايشألا نم هريغ عم طق يل عقي مل ميظع داحتا هنيبو ينيب

 ةيردلا بكاوكلا .ه.ا .هيلإ يبلق حرس ام فرعيف «يئالفلا ءيثلا ىلإ كبلقب عجرا :لوقي مالك وأ
 ءايلوألا تامارك عماج .(44 /؟) ةرئاسلا بكاوكلا )718/1١(. بهذلا تارذش ,(54/0)
 .(53/) مقرب ١957( /5) ينارعشلل يربكلا تاقبطلا .(ةؤح /1)

 وهو (؟"ا/4 ص) هتيئالعو لمعلا رس يف (؟115) لصألا ؛«لوصألا رداونو يف يذمرتلا ميكتملا هجرخأ )١(
 سانلا كمركأ يدبع يدبع :ةمايقلا موي هدبعل لجو زع هللا لوقيو :وه ثيدخحلاو .ثيدح نم ءزج

 .«ًاردع يل تيداع وأ ًايلو يل تييلاو لهءاهتلجعت ةحاو ايندلا يف تدهز«مهسوؤر ىلع كوعضوو
 :تاداعسلا وبأ ؛نيدلا فيشع «ىكملا مث ؛ينميلا :يعفاشلا ؛يعفايلا ناريلس ني ىلع نب دعسأ نب هللا دبع وه )١(

 ايلع خيشلا بحص .ابم أشنو ندعي ه 59/8 ةنس دلو .ريمح نم «عفاي ىلإ هتبسن .فوصتم «ثحاب ؛خرؤم

 دالبلا يف لقنت .يربطلا نيدلا مجن ىلع يواخلا أرقو .لمجلاو يواحلا ظفح .كولسلا يف همزالو يشوطلا

 امع ًاضرعم «ءاينغألا ىلع ًاعفرتم .عضاوتلا ريثك :ءارقفلل راثيإلا ريثك ناك .نميلاو ماشلاو رصم نيب
 ةآرم» و «نيحلاصلا بقانم يف نيحايرلا ضورو :اهنم ةدع تافلؤم هل ..ه1/74 ةنس ةكمب يفوت .مهيديأب

 .(77/4) مالعألا .68 /0)ةيردلا بكاوكلا “١ ه.| .«نامرلا ثداوح. ةفرعم ف ناظقيلا ةربعو نانحلا
 ,(5 5٠ /؟) ءايلوألا تامارك عماج .( 07 /؟) ةنماكلا رردلا

 دع



 .يكابلا مهنمو ؛كحاضلا مهنمو ؛ررسلا ىلع مئانلا مهنمو :ناحيرلا ىلع مئانلا مهنمو

 :روبقلا لهأ نم ٍدانم ىدانف «ةماركلا ف مهنيب تيواس تئش ول «بر اي :تلقف :لاق

 .لاعألا لزاتم هذه «نالق اي

 مهف جابيدلاو ريرحلا باحصأ امأو ءنسحلا قّلُلا باحصأ مهف سدتسلا باحصأ امأ

 امأو «نوبثاتلا مهف كحسضلا باحصأ امأو :نومئاصلا مهف ناجيرلا باحصأ امأو ؛ءادهشلا

 . ىلاعت هللا يف نوباحتملا مهف / بتارملا باحصأ امأو «نوبنأملا مهف ءاكبلا باحصأ

 ولو «بتارملا باحصأ رّكف :ىنعأ ءهنم تلقن يذلا لصألا يف ركذ اذكه :يعفايلا لاق

 بتارملاب دارأ هلعلف ءمهنم دعب اهباحصأ رسفي ملو ررسلا ركذ مدقتو ءركذ بتارملل مدقتي م

 .ةفينملا ةيلاعلا تاماقملاو «ةفيرشلا بصانملا يه بتارملا ةقيقح نأل ؛اهركذ مدقتملا ررسلا

 ناك نإو «ضرألا ىلع نم ةلزنم ىلعأو «ةبترم فرشأ ررسلا باحصأ نأ كش الو

 شررْفلا نم ولخت ال ماركإلل ةدعملا ةروكذملا ررسلا نأ عم «هريغو ريرحلا ىلع ضرألا لهأ

 [17 :/1414 َنِلبدَعَنم ردرسم لع اناوخإ :ىلاعت هللا لاق م اهعم ركذت مل نإو ابلاغ ةزيزعلا

 شرفلا اهيلع ةروكذملا ررسلا نأ مولعمو .ةيآلا هله يف شرفلا هناحبس ركذي ملف

 :ىوخأ تايآ ف ةروكدلا

 :تائيش كلذ نم ملع ؛هدنع انسلجو هريرس ىلع كلملا سلج :لئاق لاق اذإو

 .شورفم ريرسلا نأ :امهدحأ

 ةعفر عم سلجملا ةعفرب هدنع نم ىلع عفتريل ريرسلا لع سلج انإ كلملا نأ :يناثلا

 .هريغ ريرسلا ىلغ هعم سلجي نأ ضري الو ةكلمملا

 دقو «ةياكحلا هذه يف نيروكذملا رئاس نم لضفأ هللا يف نوباحمتملا نوكي اذه ىلعف :لاق

 .رون نم ربانم مهل لالج يف نوباحنملا :ىلاعت هللا لاق» :حيحصلا يذمرتلا ثيدح درو

 مو

 ا



 ."«ءادهشلاو تويبنلا مهطبغي

 ابي كيهانو .بتارملا باحنصأ / مهَّنأ روكذملا مانملا ديؤي ام ثيدحلا اذه نم رهظ دقق

 .بئارم نم

 نم مهملام عم هرخف َمُّظَعوءهردق لج فرش لع توتحا بصانم نم اهب مركأو
 راوجن يف ميقملا ميعتلاو ,ىنسألا لامجلاو ءىنهألا ليبسلسلا -لصألا يفاذك- ليبسلسلا

 . ميركلا ىلوملا

 ضقانت امهنيب سيلفءزوهشملا ثيدحلا يف وونلا نياتَم ركذو «روكذللا مانم لا يف ررسلا ركذ امأو

 .روكذملا مانملا يف يور اكءروبقلا يف نوكت ررسلاو ةمايقلا ين وكت ربان افءروكذم حداق الو

 "ريال ىعفايلا مالك ىهتنا

 . ةيافك ردقلا اذه ىفو ةريثك هللا يف نيناحتملا لضف يف راثآلاو

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 بحلا يف ءاج ام باي - دهرلا باتك - هع يضر لبج نب ذاعم نع عهئلس 9 يف ىذمرتلا هجرخأ (1)

 ًاضيأ ذاعم نع «هدئسمو يف دمحأو .حيحص نسح ثيدح :لاقو (7795) مقرب (917 /4) هللا يف
 )17١8(, مقرب (؟99 05)

 .ةثملا دعب نوتسلاو ةيداحلا ةياكدملا (114 ص) نيحايرلا سور باتك :رظنا (؟)

 - كمل







 ةلمج كل ركذن نكلو «ةريثك ةيحصلا قوقح نأ - بحي ام ىلإ كايإو هللا ينقفو - ملعا

 .ةطلاخملاو ةرشعلا قيرط يف اهتم دب ال يتلا قوقحلا نم

 عيض نم :اولاقو «ناوخإلا قوقح يف ءانتعالا ىلع اونح دق خياشملا نأ ًاضيأ ملعاو

 تقم اذإو هَتَقَم كلذب دبع هللا التبا اذإو «هقوقح عييضتب ىلاعت هللا هالتبا هناوخإ قوقح

 .رانلا يف هحرط ًادبع هللا

 :قيفوتلا هللابو لوقأف كلذ تملع اد

 :خألا ىلع خألا قح نم

 .هبلق برو «هعفن لق سانلا بويع لإ رظن نم:خياشلا لاق دقف :هبويع نع ىماعتي نأ

 أ/ا هب ٌرِكُم دق هنأ اوملعاف اهب ًاريبخ سانلا بويعب الكوم لجرلا / متأر اذإ :اولاقو

 .هسمن بويع نع هايعو «سانلا بويع ف هرظن دبعلل جحاردتسالا تامالع نم :اولاقو

 ؛دبعلا كاله يف عرسأ الو «بولقلل دسفأ الو ءلامعألل طبتحأ ًائيش انيأر ام :اولاقو

 دبعلا ةفرعم ةلق نمءةسايرلاو بجعلاو ايؤرلا ةجحمل مزلأ الو ءتقملا نم برقأ الو

 .سانلا بويع يف هرظنو .هسفن بويع

 : خلا ىلع خألا قح- نمو :اولاقو

 ىلع عمج ًاليوأت دجي مل نإف ءنكمأ ام ليمج ليوأتلا نم هجو ىلع هنم هاري ام لمحي نأ
 .موللاب هسفن



 ؛هلاح مكيخأ ىلع اوركذت ال [ىلاعت هللإ همحر] "يقوسدلا ميهاربإ يديس ةيصو يفو

 .ىلاعت هللا نع عاطقنالاو ةشجولا ثروي راكنإلا نإف ءهبارش الو ؛هماعط الو .هسايل الو

 ؛صاخن سائلا نإف«ةرهطملا ةعيرشلا هب تح.رص ًاروظمت بكترا نإ الإ دحأ ىلع راكنإ الو

 عم ىنمي نأ. ردقي ال يوقلاو «ىقحتمو هيشتمو « يهسمو ئقدتيمو «صاخلا صاخو

 .ضعبلاب ضعبلا مهري ىلاعت هللاو هسكعو «فيعضلا

 هيفو الإ لضف يذ الو «فيرش نم ام[ ىلاعت هللا هم ر] "'بيسملا نب ديعس مالك نمو

 .هلضفل هصقن بهذ هصقن نم رثكأ هلضف ناك نم نكلو ءصقت

 قيرطلا ناكرأو ماعلا دارفأ دحأ ءريهشلا ريبكلا :يلعقلا :ىمشاملا «ىشرفلا ؛يقوسدلا ميهاربإ وه (1)

 ملكتي هنع هللا يفر ناك ىمظعلا مهتينابطقو «ىربكلا مهتيئوغ داقتعا ىلع ةمألا تعمجأ نيذلا
 هنأ :ةتامارك نم.ه737/5 ةنس يفوت شرحولاو رويظلا تاغل رئاسو يناريعلاو يايرسلاو يمجعلاب

 علتبا نم حيساتلا رشعم اي رحبلا ئيطاشب ىدانف هبيقن لئسرأف ؛ةروعذم همأ هتتأف ًايبص حاسق فطخت
 نذإب تم :حاسمتلل لاقو ءايح- هظفلف هظفلي نأ هرمآف خيشلا ىلإ هعم ىشمو علطف ءهب علطيلف ًايبص
 ىربكلا تاقبطلا .(748 )١/ ءايلوألا تامارك عماج 7١(. /9) ةيردلا بكاوكلا .هءا.تايف هللا

 .(5/61) مقرب )١/ ١164( ينارعشلل

 ءاهققلا دحأو نيعباتلا ديس ءدمحت وبأ ؛يشرقلا «يموزخملا بهو يأ ني برح نب بيسملا نب ديعس (1)

 ناكو«تيزلاب ةراجتلا نم شيعي ناكءعرولاو دهزلاو هقفلاو ثيدحللا نيب عمج «ةئيدملاب ةعبسلا
 ةنس دلو .رمع ةيوار يمس ىتح هتيضقأو هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ماكحأل سانلا ظفحأ

 .ه44 ةئس ةئيدملاب يفوثو ه١
 ةالصلا تاقوأ يف ههللا لوسر ربق نم هنذأب ناذألا عمسي ةرحلا مايأ يف ناك هنأ :اهنم تامارك هل

 ىربكلا تاقبطلا .ه. ١ .مايأ ةثالث ةالصلا هيف مقت لو ؛هريغ هيف قبي ملو ءالخ دق دجسملا ناكو

 ,(84/5) دعس نبال تاقبطلا .(؟98/1) ةيردلا بكاوكلا ,(75) مقرب ١"( /1) ينارعشلل

 ,(١1١؟ /5) مالعألا

 مس 025 -



 : خنألا ىلع خآلا قح نمو

 ام ةيمالسإلا يصاعملا نم لعف ولو «ةبوتلا لوبقو «ةمماملاو تاريخلا نم هل وجري نأ

 ظ ظ .هسفنل كلذ وجري انك ءلغف

 برأ :خألا ىلع خألا / قح نمو

 هت نرسل تارا او وهقيس هلو لادا قي لال

 ."”4اهريق نم ةدؤوم ايد-أ نمك ناك افراق ةروف ىأر نم ) :ثيدحلا يفو

 ىلع حتف دقف «تاوفملا نم مهتم هاري ام هناوخإ ىلع رتسي مل نم لك :خياشملا لاقر

 1 ] .مهئاوغه نم رهظأ ام ردقب هتروع فشك باب هسفن

 اهب رهاجت نإف .هورتساف اهي رهاجتي مل ةيصعم ىلع مكناوخإ نم ًادحأ متيأر اذإ :اولاقو
 يوعري هلعلف هنم ًايفشت ال هل ةحلصم سانلا نيب هوخبوف رجزني مل نإو ؛مكتيب هوخبوف

 كلانه ناك.نإ الإ رهاجتي مل وهف هيلع هباب قلغيو هراد رعق نم ىصعي ماد امو ءرجازنيو

 .كاجرلاك مهتإف :نوري ام نوكحي لافطأ

 :خألا ىلع خألا قح نمو

 .هءافص ردكت وأ دولا عطقت ةرياعملا نإفءهريغ الو بنذب هريعي ال نأ

 دنع تبثت ملو ةلز ٍدحأ نع مكغلب اذإ :[ىلاعت هللا همحر] "'"يرصيلا نسحلا مالك نمو

 يناربطلاو .421171517) مقرب (27/8 /58) هنع هللا يضر رماع نب ةبقع نع «هدنسمو يف دمحأ هجرمخأ (1)

 (885 /14)- دودحلا باتك- عكردتسملا».يف مكاو .(4884) مقرب (1157/107) «نريبكلا» يف

 .هاج ع مو دائسإلا حيحص نسح ثيدح :لاقو

 .(415) نص هتقعرت تعدقت ف

 تو



 نأل ؛كلذ مكل نّرب وه ناك نإ اميسال «هنع اهعاشأ نم اوبذكو ءابب هوريحت الف مكاخخأ

 مكايإف هدنع كلذ توبث دعب مث «مكاحلا دنع ةلداعلا ةنييلا ماقت ىتح ةحاسلا ةءارب لصألا

 .مكالتباو هللا هافاع امبرف ءًاضيأ هوريعت نأ

 ."4بنذلا كلذ لمعي ىتح تمي ىل بنذب هاخخأ ريع نمو :ثيدحلا يفو

 كايد بئاصم / نم هباصأ اهب كاخأ ٌبِت ال :[ىلاعت هللا همحر] "فو ىلع يديس مالك نمو

 ال اب رخيتفت نأ ةنوعرلا نمو «هللا هرهطف بقوع بنذم وأ هللا هرصنيس مولظم امإ كلذ يف هنإف

 .كيلع زاج كلغثم ىلع زاج ام نأ ملعت تنأو .كققح يف ليحتسيال ايبا دحأ ريعت وأ هبلس نمأت

 :خألا ىلع خألا قح نمو

 .لذلاب بقوع راقتحا نيعب هيبخأ ىلإ رظن نم :خياشملا لاق دقف «راقتحالا نيعب هل رظني ال نأ

 ,©عهل هللا رفغ دو ةرظن هيخأ ىلإ رظن نمو :ثيدحلا يىفو

 : ألا ىلع خألا قح نمو

 ملسملا نأل ؛ّف بيعلا كلذ امنإ :لوقيو كلذ يف هسفن مهتي نأ هيف بيع ىلع علطا اذإ

 . هسفن ةروص الإ ةآرملا يف ناسنإلا ىري الو ملسملا ةأرم

 ("ا/5/4) - ةمايقلا ةفص باتك - هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نع ؛هئنس» يف يذمرتلا هجرخأ )١(
 ؛«طسوألا يف يناريطلاو .لصتمي هدانسإ سيلو بيرغ ثيدح :لاقو (5905) مقرب

 .دانسإلا اذهب الإ ذاعم نع ثيدحلا اذه يوري ال :لاقو (140) مقرب )4/ 1١١(
 .(87) ص هتمحرت تمدقت (؟)

 .قاتمأملا ةرظن لمغف يف (117) لصألا ١19/7( ص) «لوصألا رداون» يف يذمرتلا ميكحلا هجرخأ 0)
 !لاقو (81 41 مقرب (8/4١١)و هنع هللا يضر رمع نبا نع «طسوألا8 يف هنم ًابيرق يناربطلاو
 .رمع نيا نع لئاو نب ٍبيَلُك نع بعصم نب راوس نع راطعلا ديعس نب ىيجي هب درفت

 قاس



 هقرافي نأ دارأ املف [ىلاعت هللا هحر] "'مهدأ نب ميهاربإ قاحسإ ابأ لجر بحص دقو

 نيعب كتظحل ينأل ؛ًابيع كل رأ مل ينإ ىمخأ اي :هل لاقف ٠بيعلا نم ّيِف ام ىلع ىنهبت :هل لاق

 :اودشنأ ىتعملا اذه فو .كبيع نع ىريغ لسف ؛تيأر ام كنم تنسحتساف ءدادولا

 ايواسملا يدبت طخسلا نيع نأ امك ةليلك بيع لك نع اضرلا نيعو

 :خألا ىلع خألا قمح نمو

 ري ل نم :اولاق دقف :نيمختلاو نظلا ليبس ىلع كلذو ماودلا ىلع هنود هسفن ىري نأ

 .هتبحصب عفتني مل هيخأ نود هسفن

 لك نأ ىلاعت هللا لهأ ملع امل :[ىلاعت هللا همحر] ”يئاشلا بهاوملا يبأ خبشلا مالك نمو

 .لكلل ًاضرأ مهسوفن اولعج ءلجرألا هولعت ضرألا تحت / هلعجب الإ «رمثي الو تبني ال تابن

 مكملعيل ًاطاسي ضرألا مكل لعج امنإ :[ىلاعت هللا همحر] "افو يلع يديس مالك نمو

 .اوطسبنت اوعضاوتق «عضاوتلا

 هربأ ناك .ةكمب دلو .روهشم .دهاز «قاحسإ وبأ «يخلبلا ؛يميمتلا روصنم نب مهدأ نب ميغاربإ وه (1)

 لمع نم لكأي ناك زاجنلاو ماشلاو قارعلا يف لاجو ءدادغب ىلإ لحرو هقغت «خلب يف ىنغلا لهأ نم
 هنأ :هثيوت ببس ناك.ه ١51١ ةنم يفوت .ضايع نب ليضفلاو ؛يروثلا نايفس ةكمب بحص .هدي

 :؛تقلخم اذه ام هللاو :هجرس سوبرق نم فتاه هب فته هبلط يف وه اذإو هأبنرأ راثأف ًاديصتم جرخ
 هاطعأو اهسبلف فوص نم تناكو هتيم لخأف ءهيبأل ايعار فداصو هتباد نع لزنف «ترمأ اذهب امو

 .(6 ص) ءايثوألا تاقبط .(77صض) ةيفوصلا تاقبط .(71 )١/ مالعألا .ه.| .هسرفو هشايفو هبايث

 )١40(. مقرب (19 /1) ينارعشلل ىربكلا تاقيطلا .288 /1) ءايلوألا تامارك عماج

 .249/) ص هتبجرت تمدشت (؟)

 2148 1) ص هتمحرت تمدقت (5)

 - قمم

0 



 :هيخأ ىلع خألا قح نمو
 ىلع مهرثآ نإ الإ هنارقأ ىلع ذحأ دوسي ال :اولاق دقف .ءىش لك يف هسفن ىلع هرثؤي نأ

 .مهسوفن هيلإ تقرشتسا امت ءىث يف مهكراشي مو ؛مهاذأ لمتحاو عكست

 :حألا ىلع خألا قح نمو

 .ناوخإلا ةمدخ يف'”ةوتفلا نأ :اوركذ دقف ءضرم اذإ همدخي نأ

 رذعتي مث هناوخإ مدخي نأ ناسنإلل يغبني :- [ىلاعت] غلي "دينا ذاتسألا مالك نمو

 ملام ةحاسلا ءيرب هنأ ملع ولو هسفن ىلع ةنايخلاب مه رقيو ؛مهفح بجاوب ماق ام هنأب مهيلإ

 ظ مارح كلذو ءهسفن ملظ نميف لخد الإو ءزيزعت وأ دح كلذ بترتيب

 .ةاريغ ىلع ًالضف كدفنل ىرت ال نأ :ليقو .ةرخآلاو ايندلاب كسفن ىلع قلخلا رثؤت نأ يهو :ةوتفلا )١(

 هسفن ناسنإ لك ملصف «ميهاربإ ةصق يف منصلا رسمك ىه :ليقو .هل مصخ ال نم ىتغلا :ليقو

 اال و ًاريقف رفانت ال نأ :ليقو .قلخلا نسح ةوتفلا :ليقو .ةقيظملا ىلع ىتفلا وهف هاوه فلاخ نمق

 ص) ةيريشقلا ةلاسرلا ه ١. .ىدنلا لذبو ىذألا فك ؛ليقو . ظافحلاو ءافولا :ليقو .ًاينغ ضراعت

 5 .25 4 ص) ةيفوصلا تاحلطصم مجعم ٠(.

 دادغب يف دلو .نيدلاب ءالعلا نم قوص «مساقلا وبأ «رازخلا «يدادغبلا دينا نب دمحم نب دينجلا وه (6)

 ملكت نم لوأ وهو .زخاب لمعي ناك هثأل ؛ رازخلاب دينلا فرع .دئواهن نم هيبأ لصأ ءاهيف أشنو
 ةلسلاو باتكلاب هيهذم طبغل فوصتلابهذم خيش ءايلعلا .هدع «دادغيب ديحوتلا ملع 5

 «يطقسلا يرسلا هلاخ نع فوصتلا ذخأو ءروث يبأ ىلع هقفت .ةميمذلا دئاقعلا نم ًاثوصم هنوكلو

 ؛هناربخإ ضعب ىلإ هبتك ام ؛اهنم ةعوبطم لئاسر هل .دادغيي ه ؟817 ةنيس يفوت .يبساحملا ثراحخلاو
 ةيفوصلا تاقيط ,(١4١/؟) مالعألا .ه.ا .ىرخأ لئاسمو ءايلوألاو ةيهولألاو ديحوتلا يف اهنمو

 ينارعشلل ىريكلا تاقبطلا 07/٠( /1) ةيردلا بكاوكلا.(١؟5 ص) ءايلوألا تاقبط ١08(. ص)

 )١54(., مقرب (85 /1)

 تا



 هناوخإ ةمدخخ ىلع رذعت نم :[ ىلاعت هللا همحر] "”لذاتشلا بهاوملا يبأ خيشلا مالك نمو

 .مهلارعأ صلاخ نم ىطعأ هئاوخإ مدخ نمو ءادبأ هتم هل كاكفنا ال الذ هللا هن روأ

 :خألا ىلع خألا قح نمو

 ؛كآرقلا ةلمح نم وأ «ءايلعلا نم ناك [نأب] ؛كلذ قحتسا اذإ ايس ال هرقويو همرتمي نأ

 .ةمهللا لوسر ةرتع نم وأ

 «ةيوطنم ةبقاعلا نإف ًادحأ رغصتست ال :[ىلاعت هللا همحر] "يوونلا ءامإلا ةيصو فو

 هللا ملع يف ناك اهبرف«هيلع كسفن / رست الف ًايصاع تيأر اذإف .هل متي مب يردي ال دبعلاو

 .ةمايقلا موي كيف عفشي ريصيو «نيقسافلا نم تنأو ءاماقم كنم ىلعأ

 نم تيأر اذإو «ابونذ كتم رقحأ هنأ رابتعاب كنم بخ هنأب مكحاف ًاريغص تيأر اذإو

 اذإو ؛مالسإلا يف 5 كنم مدقأ هنأ رابتعاب كنم ٌريخ هنأب مكحاف اثبم كنم ربكأ وه

 .ًالسم توميو ملسي هنأ لايتحال رانلا يف هل عطقت الف ًارفاك تيأر

 )١( ىح هتخرت تمدقت )4417.

 ءتيدلا يب ءايركز وبأ «يعفأشلا «يوونلا ؛يناروخلا «يمازخلا نسح نب ىرع نب فرش نب يب وه (؟)

 اهب ماقأو ؛قشمد يف ملعت ه 551 ةنس ” ةيروسب ناروح- ىرق نم  ىونب دلو .ثيدحلاو هقفلاب ةمالع

 رشع نبا وهو نيدلا يبحم تيأر :ىئثكرزلا فسوي نب نيساي خيشلا ةقي 1١ يف هخيش لاق .ًاليوط ًانمز

 نآرقلا أرقيو ؛مههاركإل يكبيو مهتم بريمي وهو ؛مهعم بعللا» ىلع هنوهركُي تايبصلاو ءىونب نينس
 نأ ىجري يبصلا اذه :هل تنقو هب هتيصرف نآرقلا هثرقي يذلا تيتأف .هبح يبلق يف عقوف.لاخلا كلت يف

 هللا ينقطنأ اهلإو ال :تلقف !؟ تنأ مجنم :يل لاقف «هب سسانلا عفتنيو ؛مهدهزأو هنامز لعأ ملعأ نوكي

 ضاير# :اهنم ةريثك تافلؤم هل .نألا اهيف.فزرعم هربقؤ «ىونب ه 11/5 ةئس هللا همحر يفوت .كلذب

 /) مالعألا ه.| .(«عومجملاو , +نآرقلا ةلمح نابب.يف نايبتلا»  ؛نيفراعلا ناتسبؤ  «نيحلاصلا

 ..(4/؟) ةبهش يضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط .(46"7 / 8) يكبسلل ةيعفاشلا تاقبط (5 /

 ب تال



 :خألا لع خلا قح نمو

 .ةدوملا ءامِص يف ديزي امه كلذ نإق ؛عرشلا قيرطب هروضح يفو «هتبيغ يف هيلع ينئي نأ

 ."”عهبلق يف ناريإلا ابر ههجو يف  لماكلا ينعي  نمؤملا حدم اذإ9 :هريغو يناريطلا ىور دقو

 ديزيف «هنساحم راهظإو ؛هصئاقن رتس ىلع هللا ركش حدُم اذإ لماكلا نمؤملا نأل :يأ

 .اهتحصو ةدوملا ءافص لبق نوكي ابنإ كلذ نأ ىفخي ال مث «كلذي هناميإ
 .ديجب سيل دئنيح- ءانثلا نإف تحصو ةدوملا تفص اذإ امأ

 1 هلاك

 ءانثلا جمس مهؤالو حصو موق نيب ةدوسملا تفص اذإ

 :خألا ىلع خألا قح نمو

 ناك نإ قانعلاب هذخأيو .هجولا ةقالطو «بيحرتلاب هاقلتي نأب هيلع درو اذإ همركي نأ

 .بارتلا نم هيقي ائيش هل شرفيو الجر

 :خألا ىلع خألا قبح نمو

 .ةدوملا ةيوقت ىف هديزي امم كلذ يف نإف «هأر اذإ / سلجملا يف هل عسوي نأ تا

 ديز نب ةماسأ ىلع تلخد :لاق ءهنع هللا يضر بئاسلا نب دالخخ نع ةريبكلاو يف يناربطلا هجرخأ )١(
 لوسر تعمس ينأ كهجو يف كحدمأ نآ ينل هنإ :لاقف يهجو يف ينحدمف امهنع هللا يضر

 ةفرعم باتك “ (كردتسملا9 يف مكاحللاو .(475) مقرب 9)171/1١١( ثيدحلا درمو :لوقيتف هلل

 .(091/ /) .اهفن ةصقلا ركذو < ةباحصلا

 تقرأ



 .”عهل حزحزتي نأ هوخأ هآر اذإ اقح ملسملل نإ» :ثيدححلا يفو

 :خألا ىلع خألا قح نمو

 هتدوم تبثت همظعف كامخأ تيدان اذإ :مهضعب ةيصو نمو ءطقف همساب هوعدي ال نأ

 هدافحأو هدالوأ كلذكو «ةدايسلا ظفلو ءبقللاو ةينكلا نع يلاخلا هؤادن خألل ءافحلا نمو

 أروضحو ةبيغ

 :خألا ىلع خألا قح نمو

 هنأل ؛ةيدبب هأداب دق ناك نإ ايس ال .هتأفاكم مدع هل رهظي نأو ءلضفلاب هل فرتعي نأ

 [ىللاعت هللا هةمحر 1” يبرع نب نيدلا يبحم خيشلا لاق امك هتءادب ةأفاكم ىلع ردقي ال

 )١( مقرب ( 438 /5) هنع هللا يضر باطخلا نب ةلثاو نع ؟ناميإلا بعش# يف يقهيبلا هجرمخأ )8977(,

 (ريغصلا عماجلا# يف يطويسلا هركذو. )١/ 58( مقرب )12505(,

 ؛يرع نب نيدلا يبحت هب فورعملا يسلدنألا يئاطلا يمتاحلا ركب وبأ «يرع نب دمحم نب لغ نب دمحم وه (؟)

 به 058 ةنس سلدنألاب ةيسرم يف دلو .ملع لك يف نيملكتلا ةمثأ نم فوسليف .ربكألا خيشلاب بقلملا

 ةيرصملا رايدلا لهأ هيلع ركنأو .زاجحلاو قارعلاو مورلا دالبو ماشلا رازو ءةيليسرم ىلإ لقتناو

 ينغلا دبعو «يئارعشلا مامإلا :مهنم نيفراعلاو ءاملعلا نم ريثكلا هيلع ىنثأ دقو .هثع تدردص تاحطش

 .فورعم روهشم هربقو ه "78 ةنس اهب يفوتو قكمد يف رقتسا .مهريغو يطويسلا ظفاحلاو «يبلبانلا

 ناك هنأ يبلحلا دمحأ جالا ملاصلا منيشلا يخأ ينربمخأ :لاق ينارعشلا مامإلا هلقن ام هتامارك بجسعأ نم

 نأ ديري ءاشعلا ةالص دعب نيركذملا نم صخش ءاجف «نيدلا يبحم خيشلا حيرص لبع فرشي تيب هل

 هدقفف «رظنأ انأو ضرألا يف باغف ءعرذأ ةعستب ربقلا نوم هب فسخمف «نيدلا يح خيشلا توبات قرحي

 يف راغو لزت اورفح املكو ءهسأر اودجوق اورفحو اوءاجف «ةصقلاب مُهيربْخَأَف .ةليللا كلت نم هلهأ
 - «ةيكملا تاحوتقلا و :اهنم ةلاسرو باتك ةئمعبرأ وحن هل.بارتلا هيلع اومدرو اوزجع نأ ىلإ ضرألا

 .(61 /؟) ةيردلا بكاوكلا .(؟١581 /5) مالعألا .ه.ا .؛ةيسدقلا رارسألا دهاشم» - «تاعيقوتلا»

 .(18) مقرب( ١88 /1) ينارعشلل ىربكلا تاقبطلا )١348/1(. ءايئوألا تامارك عماج

 - ت4



 «رفك دقف همتك نمو ءركش دّقف هرشن نمو ؛هرشنيلف ًافورعم.عدوأ نمو :ثيدحلا يفو

 "*+ ىماتلا ركشي ال نم هللا ركشي الو

 :خألا ىلع خألا قح نمو

 2ع فا اف فرم دلع شما» :ثيدحلا يفف مايألا نم ليلق لك هروزي نأ

 ."74ىلاعت هللا يف اخخأ ْرَر لايمأ ةثالث شما «نينثا نيب حلصأ

 "هل معطملا نم ةجرد عفرأ هماعط نم لكآلا هتيب يف هاخأ رئازلا» اشيأ قو

 .©رانلا باذع هللا هاقو ؛بارثلا نم هيقي ًائيش هل ىقلأف هاحخأ مكدحأ راز اذإ :ًاضيأ هيفو

 ."6كلم فلأ نوعبسم هعيش هللا يف راز نم هنإف ؛هللا يف رز و :اضيأ هيفو

 ..عجارم نم يدي نيب اريف هدجأ مل (1)

 هدروأو )٠١1(. مقرب (19١؟ ص) < ناوخالا باتك < السرم لوحكم .نغ ايندلا يبأ نبا هجرخأ (؟)

 «ريغصلا عماجلاد يف يطويسلا هركذو .(53573) مقرب ١117( /770.(«لادتعالا نازيم ١ يف يبهذلا

 .2111717؟) مقرب( )0

 يف يدادغبلا بيطخا هدروأو .(5704) مقرب )01١/15( ؛ريغصلا عماجلا» يف. نطويسلا هركذ (5)

 .يجاسلا ركب وبأ ميهاربإ نب دمحأ ةجرت )١1514( مقرب (؟4/١) كلام نب سنأ نع «هميراتد

 مقرب 0/47/1) هنع هللا يضر كلام نب نسنأ نع «ةيهانتملا للعلا» يف يزوجلا نبا هركذو
 .حصي ال ثيدح اذه :لاقاو 0

 هركذو.(514/4) مقرب (؟9/1/5) هنع هللا يضر يسرافلا نابلس نع ؛ريبكلا» يف يناريطلا هجرخأ (4)

 .(1557) مقرب (80 )١/ ؛ريغصلا عماجلا) يف يطويسلا

 هركذو .(1986) مقرب ةرسبم نب ءاطع ةمجرت 7١( 85 /0) نيزر يأ نع «ةيلحلا» يف ميعن وبأ:هجرخأ (0)
 ءافثلا فشكو يف ينولجعلاو .(«5581) مقرب )2١8/1( «ريغصلا عماجلا) يف يطريسلا

 )١517(, مقرب (:ةخ/1)



 أ/١٠١ ةرشع سمح ةنس] ةكمب بطقلا / تيأر :لاق هنأ ءايلوألا ضعب نع“”يعفايلا ىكحو

 ىلإ :تلقف «بهذ نم لسالسب ءاوهلا يف ابتورجي ةكتالملاو .بهذ نم ةلجع ىلع [ةتمثالثو

 كيإ هقوسي نأ هللا تلأس ول :هل تلقف ؛هيلإ تقتشا ٍيناوخإ نم خأ ىلإ :لاقف ؟ ىفمت نيأ

 ."ىهتنا .؟ يخأ اي ةرايزلا باوث نيأو :لاقف ؟

 نأ كايإو «كناوخإ ىلإ عسا :[ىلاعت هللا همحر] "يلوبتملا ميهاربإ يديس مالك نمو
 اذه يف ددملا نم ريقفلا عم ام عيمج نإف ؛كترايز ىلإ نوتأيف نوشح و تسي ثيحب مهنع عطقنت
 .هيلإ ىشمي دحاو قيرط ىح ءيجي آل نامزلا

 ًاريثك [ىلاعت هللا اهمحر] لبنح نب دمحأ مامإلا هذيملت روزي يعفاشلا مامإلا ناك دقو

 :هئع ىلاعت هللا يضر دشنأف «ءكلذك يعفاشلل ليقف «كلذك رخآلا هروزيو

 هلزنم قرافتال لئاشفلا تلق هرورتفدحأ كروزياولاق

 هل نيلاحلا يف لضفلاف هلضفلك هئترزوأ هلض فيف يراز نإ

 )١( ص هتهرت تمدقت )+2(.

 ةياكحلا (5؟1) ص نيحايرلا ضور باتك رظنا .هنع هللا ىضر يخلبلا هللا دبع نب دمحأ وه بطقلا ()
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 ناك «هرصع يف ءايلوألا مامإ «نيدلا ناهرب «يدمحألا ءلوبتملا ءيراصنألا رمع نب ىلع نب ميهاربإ وه ()

 لهأ نم هلصأ .يدمحألا يبملربلا فسوي خيشلا نع ذمخأ هنأ ركذ .ًايمأ هنوك عم ةيبرتلاب ةمات ةفرعم اذ

 نم :لثس اذإ خيشلا ناكو .لاوحألا بابرأ تاكلاصلا نم همأ تناك .رصم يف ةيبرغلاب لوبتم

 .«ةيلوبتملا قالخألا 9 بانك هل .م ملال ةنس ةيفونلاب دودسأب يفوت .يمأ :لوقي قيرطلا ف كخيش

 ملف «ةظقيلا.يف هب عمتجت نم لجرلا امنإ يدلو اي :لوقتف همأ كلذب ربخيف مانملا يف #يبنلا ىري ناك
 .ه.| .ةيلوجرلا ماقم يف تعرش دق نآلا :همأ هل تلاق هرومأ ىلع هرواشيو ةظقيلا يف هب عمتجي راص

 ١19(2. /79) ةيردلا بكاوكلا .6515) مقرب (87/؟) ينارعشلل ىربكلا تاقبطلا (257 /1) مالعألا

 )1/.8١4(. ءايلوألا تامارك عماج



 ١ب

 :هنع ىلاعت هللا يضر دمحأ مامإلا هباجأف

 اكيف يذلا لضفللف انرز نحن وأ !ضبمت كنم لضفيف انترز نإ .
 كيف ىشئست يىذلالان الو كنم نيلاحلا الك انمدع الف

 «نيدلا يف ديزت ناوخإلل ةرايزلا :- [ىلاعت] مليح "صاوخلا [ىلع] يديس مالك نمو

 .لخنلا حبقلتك اهنأل ؛هصقتي اهكرتو

 يف ديزت ال ناوخإلا ةرايز :تلق ؛كناوخإ رّرف ؛كلام سأر ّلق اذإ :موقلا لاق دقو
 .ملعأ هللاو .ةرايزلا بدأ موزل عم الإ نيدلا

 :خنألا / ىلع خألا قح نمو

 .رمألا لاثتماو «كرتلا ةيئي هيقل لك هحفاصي نأ

 ."” امه رفغُي ىتح اهفكأ قّرقُت مل نالسملا حفاصت اذإو :يناربطلا ىور دقو

 ىلإ امهبحأ ناك ؛هبحاص ىلع امهدحأ ملسو تاملسملا ىقتلا اذإ 3 :خيشلا وبأ ىورو

 ,"عةمسر ةعم امهيلع هللا لزنأ احفاصت اذإفءهبحاصت ًارشب اهنسحأ هللا

 ,(48) ص هتمجرت تمذقت (0

 هركذو .(801/7) مقرب (؟٠8 /8) هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع ؛ريبكلا» ىف يناربطلا هجرشأ (؟)

 .(075) مقرب (/؟ )١/ «ريغصلا عماجلاو يف يطويسلا

 .(1534) ص هتحرت ثعدقت (9)

 ةحفاصملا يف )51١( لصألا .هنع هللا يضر رمع نع (لوصألا رداون يف يذمرتلا ميكحلا هجرخأ (5)
 ,(4819/) مقرب (58/1) 4 ريغصلا عماجلا؛ يف يطويسلا هركذو .(؟ 1 0ص )اهرسو
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 :خألا ىلع خألا قح نمو

 .كلذب هركذيو © يبنلا ىلع ملسيو يلصي نأ هحفاصو هاقال اذإ

 ىلع نايلصيو ؛هبحاص امهدحأ لبقتسي نيباحتم نيدبع نم ام :ىلعي وبأ ىور دقو

 ."”«رخأت امو اهنم مدقت ام [يهّونذ امه رفغي ىتح اقرفتي مل الإ 6 ىبنلا

 .هفقو هدنع نأ هغلب اذإ [بس ال مايألا نم ليلق لك هيدابي نأ

 ." «مكنع لغلا بهذي اوحفاصتو ءاوباحت اودابعو :ثيدحلا ِق

 :خألا ىلع خألا قح نمو

 خلا داشرإ ذإ «ىلاعت هللاب رصتني نأو هيلع يغب نم ىلع يغبلا كرت ىلإ هدشري نأ

 .خالا ةرصن ربكأ نم هناحبس هيلإ ميلستلاو ىلاعت هللاب راصتنالا ىلإ مولظملا

 ىغب نم ىلع ىغب نمف :كيلع ىغب نم ىلع يغبت ال دواد ايد ؛ة#دواد ديسلا روبز يفو

 يف يردنملا هركذو ,(؟54575) مقرب 0178 /0) هنع هللا يفر سنأ نع «هدتسم» يف ىلعي وبأ هجرخأ (1)

 (غملال/١١) ؛دئاورلا حمجمو يف يمثيطاو .(559) مقرب (807/ ؟) ؟؛بيهرتلاو بيغرتلا»

 .فيعيش وهو ةزمح نب تسود هيف :لاقو ( ١736 مقرب

 «هخيرات١ ىف ركاسع نبا هدروأو .(5789) مقرب 848 )١/ ؛ريغصلا عماجلا و يث يطويلا هركذ (5)

 ,(5؟1) مقرب يشرقلا رمع وبأ نادرو نب ىسوم ةمجرت (1718 /51) هنع هللا يضر ةريره يأ نع

 د ل



 ./ :خألا ىلع خألا قح نمو [/1

 تو ذاع نم ل ضفأ كلد يف ةناعإلا نأ اوركذ و ؛جيوزلا يف هل هتدعاسم

 ام حاكتلا الولف ؛ببسلا مظعب مظعي رجألاو ىتاريلا لفاون لضفأ وه ذإ ؛نييتاكملاو

 : امتدت باهل نها هد

 خلا ىلع خألا قح نمو

 .ليللا يف اريس ال هتمدخن نعالو «ضرم اذإ هتدايع نع لفغي ال نأ

 كلم فلأ لوعيس هعم جار لإ يت انوع دوعي لجر نم ام :ثيدحلا يقر

 هل نورفغتسي كلم فلأ نوعبس هعم جرخ ًاحبصم هاتأ نمو ؛حبصي ىتح هل نورفغتسي

 .' 4 يسمي ىتح

 .ضيرملا دنع لكأي ال نأ :دئاعلل يغبتبو

 ."" نيش هدنع لكأب الف ًاضيرم مكدحأ داع ادإ 8 :ثيدحلا ىفف |

 ءوضو ىلع ةدايعلا لضف باب < زئانجلا باتك- هنع هللا يضر يلع نع «هنئس 9 يف دواد وبأ هجرخأ (5)

 ظافلأ ةدايز عم (47 )١/ ًاسضيأ لع نع (كردتسملاو يف مكاحلاو .(7094) مقرب )/١١"(

 عماجلاو يف يطويسلا هركذو .هاجرخي ملو نيخيشلا طرش لع حيخص هدائسإ :لاقو ىرخأ

 .(80371) مقرب (مثلال+ /؟) «ريغصلا

 هركذو 2١7١(. )مقرب .(0 4 /1) هنع هللا يضر ةمامآ يبأ نع «سودرفلا يف يملتدلا هجرخأ (؟)

 .09/61) مقرب (48 /1) :ريغصلا عماجلاو يف يطويسلا

 كلا



 :خألا ىلع خألا قحح نمو

 يف ةدئافلاو ءكلذ يف يعيبطلا ءايحلا عبتي الو «ةافولا هترضح اذإ ةيصولا ىلإ هدشري نأ

 :ةنزلطبا كلذ

 :خألا ىلع خألا قح نمو

 يف لجألا نوكي ابرف ؛توملا ىلإ يضفت ةلاح يف ناك اذإ حايصلا ىلإ هدنع رهسي نأ

 .هقحب هثافو لع هقرافيف «تقولا كلذ

 :خألا ىلع خألا قح نمو

 كسمتو نمو .ءارمأ وأ «ءاملع وأ ءابلوأ نم رياكألا نه لوحأ ىلإ بستنا اذإ هقدصي نأ

 ب ١١/ «ىلاعت هللا نيبو صخشلا كلذ نيب / لخدتف ؛كسفن يف ولو ءهبسن يف نعطت نأ رذحاف

 .رفك باسنألا يف نعطلا نأ :درو لب «ريبك مثإ يف عقتف ءشارفلا بحاص نيبو

 ءمالكلا يف مويلا سانلا عرو ةلق يفخي ال ذإ ؛هب ىمانلا همال ولو :«بنذب هرقكي [ال1 نأ

 مالسإلا خيش لاق امك ريفكتلاو «ناسنإلا اهب رّمكي يتلا ظافلألا عيمج ةفرعم رسعو

 ال ,رانلا يف دلاخ هنأ ناسنإ نع ريشأ هنأ هيف ام لقأ لئاه رمأ :[قاعت هللا همحر] ”يكيسلا

 )١( ص هتمحرت تسمدشت )15142(,

 جات : رمبهت وبأ ؛يعفاشلا «يكيسلا ؛ىملسلا ما نب ىلع نب يناكلا دبع نب ىلع نب باهولا ديع وه (؟)

 .ثحابلا ؛خرؤملا ةاضقلا ىضاق «نيدلا ىقت نب نيدلا

0-0 



 ام

 .هتامب دعب الو هتايح يف ال :مالسإلا ءاكحأ هيلع ىيرجن

 :خألا ىلع خألا قح نمو

 .يغبني ال ايف عقو اذإ هتاذ ضغبي ال نأ

 قحلأ انرمأ نم لاعفأل انئوادع :- [ىلاعت] مله -”صاوفلا ىلع يديس مالك نمو

 يف ال ةيعرشلا يف ةداعسلاو «ةيعيبط ةوادع هتاذل انتوادعو «ةيعرش ةوادع هتوادعب ىلاعت

 .مرحم يف عقو هنأ هنع اوعمس نم تاذل مهضعب سانلا يف بلاغلاو «ةيعيبطلا

 نع ًالضف هدالوأ نوهركي مهنإف هنوهركي ءيشب مهيف ملكت هنأ هلع اوعمس نإ امأو

 هنع باغو ؛مهل هراقتحا يف بيصم هنأ مهضعب معزي امبرو «كلذ نع ةدايز هنورقتحيو «هتاذ

 .دوجولا ىلإ مدعلا نم هجرخأو «ىلاعت قحلا هب ىنتعا دبع راقتحا ضحملا لهجلا نم نأ

 امنإو ءهقلخ نم ادحأ رقتحت نأ كرمأ ام ىلاعت قحلا نإف .كلذ يس يخأ اي رذحاف

 رقتح ريغ تنأو هاهنتو يصاعلا رمأتف ريغ ال / هعرشل ةفلاخملا هلاعفأ ىلع ركنت نأ كرمأ

 هرك اَّنإو ءاهَئاذ هرك اهف .”ةاهحير هركأ ةرجش اَّتإ :موثلا ةرجش يفا# هلوق لمأتو .هل

 مزالو «يزملا .ىلع أرقو :ىسوبدلا ىنويو «ةنحشلا نبا هل زاجأو ه الالا/ل ةنس ةرهاقلاب دلو

 هينإ ىهتنا ,.اهتكسف هدلاو مم قشمد ىلإ لقتنا .رصمب ةيفونملا لامعأ نم كبس ىلإ هتبسن .يبعذلا
 برش لالحتساو رفكلاب هومهتاف هرصع خويش هيلع بصعتو ؛لزعو ماشلا يف ةاضقلا ءاضق
 هايشألاو  «يركلا ةيعفاشلا تاقبط و :اهنم ةربثك تافنصم هل .ه /ا/١ ةنس قشمدي قوت .رمخلا

 .(184/4) مالعألا )85/١١(. ةرهازلا موجنلا .(54 /؟) ةنماكلا رردلا .ه.ا .«رئاظنلاو

 .(5855/5) ةبهش ىضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط

 )١( ء,6) ص هتمحرت تمد 4. |

 ءينلا موثلا يف ءاج ام باب - ةالصلا ةفص باتك ” امهنع هللا يفر رمع نبا نع يراخبلا هجرخأ (5)
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 اذإ مهْمَأ ليلدب .تافص ةوادع رافكلل انتوادع نأ ملعف ءابتافص ضعب وه يذلا اهحير

 .مهتوادع انيلع مرح مهاح َنّسََحو اوملسأ

 : خلا ىلع خألا قحح نمو

 ولت ًةاعارم ةفقولا لبق ناك امم رثكأ هنساحم ثب يف ديزي نأ هفقو هنيبو هئيب لصح اذإ

 ناظلا نظي ثيحب «مهرضحب همسا ركذ املك مهودع نوحدمي حلاصلا فلسلا ناك دقو

 .مهل نيبحملا مظعأ نم هنأ

 نم رذحاو ؛هيلع كظيغ مايأ فورعملاب كيخأ ركذ يف فقوتت الو ءمهب يخأ ايادتقاف

 هذنع تلكأ ام ركذتو «ةدوملا ءافص رّذكي كلذ ريصيف حلصلا عقو امّبرف هضرع يف عوقولا

351111110 
 :خألا ىلع خألا قح نمو

 هعفن ىدعتي يذلا ريخلا نأ مولعمو ؛ةنوئسملا هتادابع ىلع ةيرورضلا هجئاوح مدقي نأ

 .هلعاف ىلع رصاقلا نم لضفأ

 ينعي - ةرجشلا هذه نم لكأ نم» :هظفلو .(817- 815) مقرب (586 )١/ ثتاركلاو لصبلاو

 بانك ” هنع هللا يضر ةرمس نب رباجج نع «هئئسو يف يذمرتلاو .؛اندجس نيرقي الف ” موثلا

 :رباج لاق :هظقلو )١817(. مقرب (15/4) لصبلاو موتلا لكأ ةيهارك يف ءاج ام باب - ةمعطألا

 ملو ماعطب أموي هيلإ ثعبف ؛هلضفب هيلإ ثعب ًاماعط لكأ اذِإ ناكو «بويأ يبآ ىلع هللا لوسر لزن
 اي :لاقف ؛موث هيقو :©#يبنلا لاقف هل كلذ ركذف © يبنلا بويأ وبأ ىتأ ايلف ؛# يبنلا هنم لكأي

 .؛همير لجأ نم ههركأ ينكلو الو :لاق ؟ وه مارحأ هللا لوسر

 تا



 :خألا ىلع خألا قح نمو

 صضرألا هقارطإو سأرلا ففشك ىلإو «رافغتسالا ىلإ ردابي نأ هغلبو ءيش يف هقحب عقو اذإ

 همحري نأ ىلإ كلذ جيديو ءهيحسأ قح يف هنم عقو ام ىلع مدنلا راهظإو ؛لاعنلا دتع فوقولاو /

 .كلذ لعفي نم ىلقو «ملاظ هنأب فرتعاو :موللاب هسفن ىلع عجر همحري مل نإ مث موعخأ

 :خألا ىلع خألا قح نمو

 :هريغو ىذمرتلا ىور دقف ًالطبم ناك ولو هراذتعا لبقي نأ

 دري مل لبقي مل نإف «الطبم وأ ناك اقحم ؛هراذتعا لبقيلف بنذ نم ًالصنتم هامخأ هاتأ نم

 .*6 ضوح ا ىلع
 :اودشنأ كلذ ىنعم فو

 ارجفوألاق ايف كَدنع ٌربْنِإ ًاًرذتعم ٌكيِنأي نم ٌريذاعم لبقإ
 امس كس تنتالع وقرب مان ايش رو اه تعال كنف

 "ا ودنعتاو

 ةاعّلُدلا ىلع ىففلاٌءاقمو نولج كتنبلإ ءاسسأ دق ل لجبل

 ٌراذتعالا اًندسنع بْنذلا ةيدو اردنع تدحاو نتا دف ةبتلق

 :اوديخنإو

 :لاقو )١84/4( - ةلصلاو ربلا باتك - هنع هللا يضر ةريرح بأ نع «كردتسملا» يف مكاحلا هجرخأ (1)
 هركذو .(1777"1) مقرب (؟44ا/ 5) ؛بيهرتلاو بيغرتلا د يف يرذتملا هركذو .ءاجرخي ملو دانسإلا حيحص

 .(247) مقرب (11 4 /5) «ريغصلا عماجلا» يف يطريسلا

 تدع



 ./ هريسثكلا هئواسم نسع زواجف ًآموي كيلإ قيدصلا رذعا اذإ ما

 هريغملا نع حيح ص دانا سإب ًاثيدح ىور يعفاش لا نإف

 هريبك ييهملاد حاورذعب وحمي هللا نأ راتخملا نع

 لثم ةئيطخللا نم هيلع ناك اهلبقي ملف ةرذغمب هوحخأ هيلإ رذتعا نم» :هجءام نبأ -ىورو

 .”ع سك بحاص

 ارذتعم مكوخأ مكءاج اذإ :-[ىلاعت] علل "صاوخلا ىلع يديس مالك نمو

 ىلع مجريلف هيخأل ةقر هبلق يف مكدحأ دجي مل نإف .فوقولا هب لاط نإ اييس ال «هولبقاف

 لهأ 1 لو :قداص خاب رعت هيلإ رذتعي نأ هاحخأ هع يذلا خألا . مهمصعب لاقو

 .مهيلإ اورذتعي نأ لبق ريذاعملا قلخلل نوميقي قيرطلا لهأ نإف «قيرطلا

 :خألا ىلع خألا قح نمو

 ماق كلذك نكي مل نمو «داقتعالاي هيلإ سانلا بلقناو هتاعاط ترثك اذإ هل هحرف ةرثك

 .كيسحأسا عاد هب

 .©”«بطحلا رانلا لكأت امك تانسحلا لكأي دسحلاو :ثيدحلا ىفو

 (” ملال /8) ريذاعملا باب - بدألا باتك - هنع هللا ىيضر ناذوج نع ؛هنئس » يف هجام نبا هجرخأ (1)

 /.(1+842)مقري (١41/؟) «ريغصلا عماجلا يف يطويسلا هركذو .(719/148) مقرب

 .(182) نع هتمحرت تمدقت (9)

 مقرب )5١11/8( دسغلا باب - دهزلا بانك - هنع هللا يضو سنأ نع ؛هتتسو يف هجام نبا هجرخأ (0)

 .ثيدتللا نم ءزجج وهو (530807) مقري © /5) ًاضيأ سنأ نع «هدنسم3 يف لعي وبأو م١0 :)
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 / كيلع هللا هافطصا نم دسحت نأ كايإ :[ىلاعت هللا همحر] ”افو ىلع يديس ةيصو نمو 2-415

 .ك! مدآ ديسلا دسح امل ؛ةيناطيشلا ةروصلا ىلإ ةيكلملا ةروصلا نم سيلبإ حسم |مك هللا كاخسميف

 انكتطب ناويإلا بحاص نأ :- هتاكربب هللا ائعفن -"”يوديلا دمحأ يديس بقانم يفو

 ىلإ يودبلا دمحأ ىديس ءاج نيح دسح هدنع راثف ءأميظع ًايلو ناك « رمقلا هحوب 3 ىمسملا

 يف نآلا هعضومو «هركذو همسا أفطناو لاح بلسف .داقتعالاب هيلإ ساتلا بلقناو «””انثنط

 :ةميظع ةرانم هتيوازل اونبو ءآتقو هل اولمعف انجنط ءابطخ هل رصتناو .بالكلا ىوأم انكنط

 .اذه انتقوت اهتقول تراغف ؛هلجرب اهصفرو [ىلاعت هللا همحر] '”لاعلا دبع يديس ءاجف

 .(5 52 ص هتعج رت تمدقت (1)

 بحاص ؛فوصتملا ءسابعلا وبأ ءينيسحلا .يودبلا ركب يبأ نب دمحم نب ميهاربإ نب ىلع نب دمحأ وه (؟)

 هه 247 ةئس ساف ةئيدمب دلو .”ماشلا برع نم ةليبق ” يرب ينب نم هلصأ .ةيرصملا رايدلا يف ةرهشلا
 قارعلاو ةيروسو ةئيدملاو ةكم رازو دالبلا فاطو «يعفاشلا هققف نم ًائيش أرقو نآرقلا ظفحو ءاهي أشنو

 رهتشاو مائللا موزلل يودبلاب فرع .روهمج هتقيرط ىلإ بستناف رصم دالب يف هنأش مظع .رصمو
 ريعش هدنع الجر نأ ؛هتامارك نم .اطنط يف نفدو ه 71/0 ةئس يفوت .هيذؤي نم بطع ةرثكل باطعلاب
 :لاقف ؛دعري وهو خيشلا ىتأف ءلجرلا كلذ نع هل ليقو دجي ملف هب هليبخ يشعي ام اطئط ريمأ بلطف :

 .(9076/5) مالعألا ه.ا .ركذ اك احمق هدجوف لصاحلا حتفو «كلذ لاقف ءحمق هنإ مهل لق
 مقرب ءهايلوألا تامارك عماج ,(17؟ص) ءايلوألا تاقيلع ,85/5#2؟) ةيردلا بكاوكلا

 .(781/) مقرب (1817 )١/ ينارعشلل ىربكلا تاقبطلا .(085؟/1)

 :ان؟ ىلإ تنط فاضم بكرم هنأك :انئنط ءرصم ىرق نم ةائثملا ءاتلاو نوئلا نوككسو هلوأ حتفب ؛تنط (؟)

 .ه.| .لايمأ ةينايث ةلحملا نيبو اهئيب «ةيب رغلا ةروك نم يهو ؛ةلحملا ىلإ ىضفملا لينلا رصم ىرقف نم
 .(851 /؟) عالطألا دصارم .(49 /5) نادلبلا مجعم

 ٌءاَتْسَو ًافيص ًارازإ سبلي ناك امنإ ءاصيمق سبلي ال ناك ءيرصملا ؛هنع هللا يضر بوذجملا لاعلا دبع (؛)
 ع8 يبنلا حسدمي ناك .اهيف ًانثمطم ءهتالص يف ًاعشاخ ةراهطلا ىلع ًاظفاح ءسأرلا فوشكم ناكو
 ناك .رصم ىلإ عجري مث ىرقلاو دالبلا فوطي ناكو .نوكبيو ةربع هداشنإ يف سانلل لصحيف

  ةيثق د



 :خألا ىلع خألا قح- نمو

 .الجر ناك نإ قانعلاب هعدوي ىتح جرخي ال نأ ًارفس دارأ اذإ

 عدويلف رفس ىلإ مكدحأ جرخ اذإ9 :ثيدحلا يفف ًاريغص ناك نإ ةراشإلابو

 ."”«ةكربلا مهئاعد يف هل لعاج هللا نإف؛هناوخإ

 :خألا ىلع ألا قح نمو

 هدلو كلذكو .ةمالسلاب هتنبيوهيلع ملسيو هلزنم يف هيلإ بهذي نأ رفس نم عجر اذإ

 .ةمالسلاب هثنهيو هوخأ هيلإ بهذي نأ هقح نمف ضرم نم اوفش وأ ءاوعجر اذإ هتزعأ رئاسو

 :خألا ىلع حألا قح نمو

 م1 قو «ةدوملا ءافص ف ديزت ةرواشملا نأ اوركذ ليقف يهم رمأ لك يف / هرواشي نأ

 2 ةووهأ دشرأل هلأ هكر [لصف اهرفا هامق رواشف ًارمأ دارأ نم :ثيدعلا

 هنع هللا يضر ناك .ةرطنقلا نم ًابيرق نفدو ءابيرقت ه ٠١*97 ةنس يفوت نأ ىلإ هرازإ يف ًاطوبرم هكاوس

 امل :ينارعشلا مامإلا لاق .مهيقسبو ةرهاقلا عراوش يف سانلا ىلع رميو ءام هيف ًايظع ًاقيربإ لمحي

 .بويلف يف :لاقف ءملعأ هللا :تلقف ؟ دلب يأ يف نوئفدي ءارقفلا :لاقو ةيوازلا انتل لحد هتافو تند

 .(481) مقري (1877/5) ينارعشلل ىربكلا تاقيطلا .ه.' .مايأ ةثالث دعب لاق ايك رمألا ناكف

 .(5 8+ /١١)بهذلا تارذش .(9*77/ /1) ةرئاسلا بكاوكلا

 نب رفز نب محازم ةمجرت (71/7 /01) هنع هللا يضر مقرأ نب ديز نع «هيرات» يف ركاسع نبا هدروأ )١(

 .(01/7) مقرب (ا/ال )١/ «ريغصلا مماجلا 9 يف يطويسلا هركذو :يميمتلا جالع

 درفت :لاقو (8174) مقرب ١87( /4) هنع هللا يضر سابع نبا نع «طسوألا» يف يناربطلا هجرخأ (؟)

 .(85 )/١9 مقرب (901/5) «ريغصلا عماجلا 2 يف يطويسلا هركذو .نيصحلا نب ورمع هي

 امثال



 لك يف مكتاوخإ ةرواشمب مكيلع :لوقي [ىلاعت هللا همحر] "”"صاونخلا ىلع يديس ناكو

 .مهم رمأ

 ."*غ راشتسا نم مدت الو «راخعتسا نم باح ام ' ثري ديما ُْق نإف

 :اودنكلاو

 لضفتم اضاف ٍةبحصل لبقأو لِكْشملا ٌىفخلا يف كام رواش

 :اونشلاو

 ٍتاروشملا لهأ نم َتْنك ْنإو ًاموي ةبئان كتان اذإ كاخأ رواش

 دارك ال اهتحتت فريف الو. انور ءاتااعس اجانك نقلت نييغلاف

 :خألا ىلع خألا قح نمو

 2 هيخأ لايع دقتقتي مل نم :مهمالك نمو ؛مهنع باغ اذإ هدالوأو هلايع دقفتي نأ

 .ةحدصلا ناخن دقف هتبيغ

 :خألا ىلع خألا قح نمو

 بجي :[ىلاعت هللا همحر] "يلذاشلا بهاوملا وبأ خيشلا لاق .هريغو هلام يف هرطاشي نأ

 )١( ىع هتهرت تمذشت )/5(,

 ) )1الود ةدايز عم (1777) مقرب (5354/9) هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع ؛طسوألا 9 ين يناربطلا هجرحلأ

 يف يولجعلاو .(9451) مقرب (887/5) «ريغصلا عماجلا» يف يطريسلا هركذو ..«دصتقا نم لاع

 : ,(51؟5) مقري (1511/5) ءفخلا فشك

 اا ع



 نيح نيرجاهملا عم راصنألا *لعف اك هلام يف هاخأ رطاشي نأ هللا ف ىخآ اذإ ريقفلا لع

 .ءارقف مهو ةئيدملا مهيلع اومدق

 .نازيملا اذهب هنعستماف هللا يف ةوحخألا ىعدا نم لكف

 ب/15 هيخأ بايثو هيايث نيب رّيم نم :- هب هللا انعفن '"'يناسملتلا نيدم وبأ / يديس لاقو

 .قحب ةبحصلا فو ايف كلملا يف

 كلام نم كوخأ هذمخأ ام لكل كردص حارشناب الإ كتبحص لمتكت ال :اضيأ لاقو

 .كتبحص يف قفانم تنأف كلذ نم ًاضابقنا كيلق ىف تدجو ام ىتمو ؛كماعطو كيايثو

 .سيلو ءانأ اي : رخال امهدححأ لوقي ىتح نينثا نيب ةبحصلا حصت ام :مهضعب لاقو

 .يبوث وأ يتعصق 5 :لوقي نم خأب

 : ألا ىلع خألا قح نمو

 اهلجأل هضغبأ يتلا تافصلا ىلع شتفيو .كضغبأ انأ :هل لاق اذإ هنم ردكتي ال نأ

 -......ًاقلاثو اناث شيتفتلا رركالاو هضغب لاز نإف ءاهليزين

 .تلعف :لصألا يف #
 )١( «دهاشم «بقارم ,دهاز ءبرغملا لهأ خيش «نيدم وبأ «دهازلا ؛ىسلدنألا نيسح نب بيعش وه '

 مث ةياجعب يف نطوتساو حاسو لاجو ه 014 ةئس ةياجب يف دلو .راطقألا عيمج نم.رازيو دصقي
 يوت .نيثراولا ناطلس نيدم وبأ ناك :لاقو ؛يرع نب هللاب فراعلاك ءازيكلا هنع دخَأ ؛ناسملت

 هللا يقر هنأ :هتاهارك نم .«ديرملا ةهزنو ديحوتلا سسأو :اهنم فيئاصصت هل .ه 544 ةنس ناسملتب

 غرف املق :هيتقش صتماف الجز اجار َناَك ًاسأك اًهيف َنْوَقْسُيَول :ىلاعت هلوق ةالفلا يف ةرم أرق هنع
 ريس .(477 ص) ءايلوألا تاقبط )١77/9(. مالعألا .ه.! .سأكلا اذه نم تيقشس ابّجولت امل :لاق

 .(51/0) مقرب ١8( 4 /1) ٍتارعشلل ىربكلا تاقبطلا .(7 14 / )١ ءالبنلا مالعأ



 :حألا ىلع خألا قح نمو

 .اهب ثدحتلاو اهيلإ رظنلاو اهفشك مّرح دقو «ةروعلاك ََِك اذإ هرس متكي نأ

 هللا فشك هيخأ ةروع فشك نمو .؛هتروع هللا رتس هيخأ ةروع رتس نمو :ثيدحلا يفو
 ,0(هتروع

 كيخأ رس شفت نأ رذححا :[ىلاعت هللا همحر] ”يلذاشلا بهاوملا يبأ خيشلا ةيصو ينو

 .ةرخآلاو ايندلا ترسخف «كلذب كتقم هر هلأ ْنِإَف ءهريغ ىلإ

 : ألا ىلع خألا قح نمو

 هنأ [هنع هللا يضر] ”يلازغلا مالسإلا ةجح ركذ دقو ءادبأ هيف هل ّمن نم قدصي ال نأ

 :رومأ ةتس ةميمن هيلإ تلمح نم لك ىلع بجي

 نمؤملا ل رتسلا باب - دودحلا باتك - هنع هللا يضر سابع نبا نع «نتسو يف هجام نبأ هجرخخأ (1
 - ةودنللا باتك - «ةيادهلا ثيداحأ جيرمت) يف رجح نبا هركذو .(2815) مقرب )4/١1١(

 .(574) مقرب (44/5)

 .هتحرت تمدشت (؟)

 دلو .فوصتم ؛فوسليف ؛مالسالا ةجح ؛كماح وبأ ؛يسوطلا «يلازغلا لمح نب دمحم نب دمحم وه (؟)

 :ناسارخب هتدلب ىلإ داغو ء«رصمف ماشلا دالبف زاجحلاف دادغب ىلإ مث روباسين ىلإ لحر ه 45+ ةنس
 يف رهمو ءهقفلا يف عربو «نيمرحلا مامإ مزال .سوط ىرق نم ةلازغ ىلإ وأ «لزغلا ةعانص ىلإ هتبسن
 ةنس يفوت .ىمظعلا ةيقيدصلاب ىسرملا فراعلا هل دهش.نيرظانملا نيع راص ىتح لدجلاو مالكلا

 يف سدقلا جراعم 9  «ةفسالفلا تقابت ه  «نيدلا مولع ءايحإو :اهنم ةريثك تافلؤم هل .ه

 ءالبنلا مالعأ ريس )27541١/7. ةيردلا بكاوكلا .(77 //) مالعألا.ه.١ .«سفنلا لا وحأ

 حالصلا نبال ةيعفاشلا ءاهقفلا تاقبط )١/ ١8١(. ءايلوألا تامارك عماج ,(177/19)

(5347/15)), 

 تالا دع



 م /.مانلا :يأ هقدصي ال نأ :لوألا

 | .كلذ نع هاهني نأ :يناثلا

 .هللا يق هضغبي نأ :ثلاثلا

 .ءوسلا هنع لوقنملاب نظي ال نأ : عيارلا

 .كلذ ققحت ىلع سسجتي ال نأ :سماخلا

 .هب هل منام ىكحي ال نأ :سداسلا

 ام ًامالك ٌّدحأ كيلإ لقن اذإ :[يناعت هللا همحر] "”يلئاشلا بهاوم لا يبأ خيشلا مالك نمو

 ءنظ ىلع كمالك نمو «نيقي ىلع هّدوو يخأ ةبحص نم انأ ءاذه اي :لقف كل بحاص نع

 .نظب نقي كرت الو

 يف مالك ٌدحأ مكيلإ لقن اذإ :[ىلاعت هللا همحر] '"نيدلا لضقفأ خيشلا مالك نمو

 :هل اولوقو ءمكناوخإ زعأ نم ناك ولو هورجزاف ٍدحأ نع مكضرع

 ؛هتم الام أوسأ تنأ لب ءءاوس هنع تلقن نمو تنأف رمألا اذه ائيف دقتعت تنك نإ

 ديعبو ءانقح يف لطاب رمألا اذه نأ دقتعت تنك نإو ءانل هتعمسأ تنأو «كلذ انعمسُي ل هنأل

 نأ دارأ نم نأ ةلاسرلا هذه ريغ يف انركذ دفو .ىهتنا ! ؟ انل هلقن ةدئاف ايف هلثم يف عقن نأ انم

 .يأرلا ئدابب ماينلا مالك درتلف هناههقأ دورهل مودي

 هته رك تهلقت ()

 .هتمحرت تسدقت (؟)
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 :خألا ىلع خألا قح نمو

 ٍه ةنسحلا ةسايسلاو «ةحلاصلا ةينلا عم نكل هضرع نع بدي نأ

 . *4ةمايقلا موي راثلا ههجو نع هللا در هيخأ ضرع نع در نمو :ثيدحلا يفو

 نأ هيأ ةومخأ يف قداصلا ةمالع نم :[ىلاعت هللا هحر] / يعفاشلا مامإلا مالك نمو 2-5

 .ُهَّلَلٌُز رفغيو «هللخ ديو للع لبقي

 : ألا ىلع خألا قم نمو

 لبق ةبتارلا ةئسلا هتوفت الف «ةيهأ ىلع وهو تقولا لخديل ٍتقولا لبق هظقوي نأ

 .مارحإلا ةرييكت الو ةضيرفلا

 يف ةقفشلا نم لضفأو ىلوأ نيدلا رمأ يف ةقفشلا ذإ ؛رحسلا يف هظفوي نأ هقتح نم كلذكو

 .ةظلغب ظاقيإلا عم تكرحت ابر سفنلا نإف .فطلب كلذ نوكي نأ يغبنيو ءايندلا رمأ

 ام ريخب ناوخإلا :موقلا لاقو. ”«ةحيصتلا نيدلاو :ثيدحلا يقف «هنهادي ال نأ

 يف ءاج ام باب - ةلصلاو ربلا باتك < هنع هللا يضر ءادردلا يأ نع ؛ةتنس» يف يذمرتلا هجرخأ )١(

 يف دمحأو .نسح ثيدح :لاقو (1971) مقرب )٠١1١/4( ملسملا ضرع نع ٌبذلا

 ,(؟0/6 55) مقرب (0 58/4 6)8هدتسم ف

 يف ءاج ام باب - ةلصلاو ربلا باتك - هنع هللا يضر ةريره يبأ نع «هننس» يف يذمرتلا هجرخأ (؟)

 ةريرع يبأ نع «هلئسو يف يئاسنلاو .حيحص نسح ثيدح :لاقو )١975( مقرب (49/4) ةحيصنلا

 عادت يف دمحأو . ام ه) مثرب (65 مار مامإلال ةحيصنلا باب ” ةعبيلا باتك اضيأ

 ,ثيدح نم ءزج وهو ,(/464) يقرب (176 /117)

 ل اةي/ "خب



 .اوكلهأ اوحلطصا اذإف ءاوسفانت

 أم :ةئهاذملاو .كيحأ حالصإ هب تدرأ ام ةارادملا نأ ؛ةارادملاو ةتهادملا نيب قرقلا نمو

 .ةيناسفنلا ظوظدللا نم ًائيش هب تدصق

 :خألا ىلع خألا قح نمو

 .هنطاب نم كلذ ةلازإ يف ىعسف هنم ًالقث هدنع دجو اذإو «قافنلاو ربكلاب هسفن مهتي نأ

 .:لاق ءاليقث هبلق ىلع ناكو [ىلاعت هللا همحر] "'يناتكلا ركب ايأ صخش بحص دقو

 كلجر عض :هل تلقف موي هب تولخف «لزي ملف ينع هلقث لوزي نأ ةينب ًائيش هل تبهوذ

 [/1 /. ينطاب يف هدجأ تنك ام لازف لعفف «كلذ نم دب ال :هل تلقف «ىبأف يدخ ىلع

 :خألا ىلع خألا قح نمو

 دقف ىلاعت قحلا بضغ نم صلخت هب ام ىلإ كدشرأ نم ؛اولاق دقف ءهحصن لبقي نأ

 نم هللا ذوعتف الإو «كتعفتف هتعافش كيف تلق دقف هحصن تلبقو هتعط أ نإف .كيف عفش

 .نيض رعم ةركذتلا نع اوناك ثيح «نيعفاشلا ةعافش مهعفنت ال موق

 .نيفراعلا رباكأو ؛ةيفوصلا ةمئأ دحأ «يكملا مث ؛يدادغبلا «يناتكلا ركب وبأ ءرفعج نب ىلع نب دمحم وه )١(

 ميهاربإو رازخلا ديعس يبأ نع ىكح .رباخلا ىلع هللا ىوقتب سانلا رمأي ناك ءهتقبطو دينلا بحص

 هنأ هنع ىوري ه 777 ةئس اهم تامو ةكم ىلإ رجاه .هريغو يرصبلا مساقلا وبأ هنع ىكحو .سصاوخلا

 .هربك يف هللا هعيضق هرغص يف هللا ىح عاضأ لجر اذه :لاقف لأسي ةيحللاو سأرلا ضيبأ خيش ىلإ رظن

 ةيردلا بكاوكلا )١1/1(. ءايلوألا تامارك عماج )١4/“27(. ءالبنلا مالعأ ريس .ها

 2511١7 مقري 1١١( /1) نارعشلل ىربكلا تاقبطلا )١1514(, ءايئوالا تاقيط .(4١ه /؟)

  ا/ابث د



 :خألا ىلع خألا قح نمو

 نامزلا لاط نإو هوخأ لخد نإ الإ اهلحدي ال [نأ] ةنجلا هللا هلخدأ نإ هنأ ىلع مزعي نأ

 .ةمايقلا موي هتانسح نم هتصاقمب حمسي نأو ءباسحلا يف

 :خألا ىلع خألا قح نمو

 هصلخي وأ ؛هيلع هللا بوتي ىتح ةنمحم وأ ةيصعم يف هوخأ عقو اذإ برشي الو لكأي ال نأ

 وكشي هل خأب لزن نيح [ىلاعت هللا همحر] *”مهدأ نب ميهاربإ ىوط دقو .ةنحملا كلت نف هلل
 .هنع عفترا ىتح ايواط لزي ملو ءاموي نيعبرأ

 :خألا ىلع خألا قح نمو

 عقو اذإ ريصي ثيحب ؛هدودح يدعت نع دعابتلاو ؛هللا تامرح ميظعت ىلإ هدشري نأ

 ىري ىتح كلذك لازي الف «ةفلاخملا عماجب رئابكلا نم ريغصلا كلذ ىأر بونذلا رغصأ يف

 .سفنلا لتقو ءانزلا نم دش ةظحل هللا نع ةلفخلا

 ىلع هللا دودح ىدعت / ميظعت وهو كلذ نم لمكأ ىلإ عجر كلاسلا لمك اذإ مث ب

 .ةريغصلا ىلع ةريبكلا مظعيف ءعرشم وه ام عبات دبعلا نإف ,عرشلا يف تدرو ام بّسح

 .ىلوألا فالخ ىلع هوركملاو .هوركملا ىلع ةريغصلاو
 ءاهيتارم بسحب اهمظعنف اهتوافتب انملعيل الإ دودحلا بتارم #88 عراشلا نيب امو

 نم رثكأ بودنملاو «بودنملا نم رثكأ بجاولا مظظعن تارومأملا مسق يف لوقلا كلذكو

 .هتترت تسدشت )١(

 اا اع



 ةروص ىلإ هتيابغ لاح يف كلاسلا عجرف ؛هيلع عراشلا ديكأت بسحب لك ىلع مدنتو «بدألا

 ةأواسم تناكو ؛«ةجرردلا يف تايهنملاو تارومأملا توافت ثيح نم فلتخم دصقلاو هتيادب

 هتارومأم مظعتساف «ىلاعت هلل هميظعت ةدش نم كلاسلل ةيادبلا يف يهاونلاو رماوألا

 يف درو اكو ءاهوافت ةمكح ةدهاشم نع رظنلا عطقب ةفلاخملا بابل ًادسو ًاقوخ هتايهنمو

 .عفرأ ماقمو «عيفر ماقع هيف عرشلا

 ةلفغلا نم مظعأ بنذ يدنع سيل :[ىلاعت هللا همحر] '"ديئنجلا لوق لمحي ررقت ام لعو

 بونذلا يف دبعلا عوقو ببس نأ ىأر هنأ وأ «ةلفغلا نم مظعأ ةبيغلا نإف «ىلاعت هللا نع

 .ىلاعت هللا نع ةلفغلا

 1/1 / :خألا ىلع خألا قح نمو

 ؛ءافخلا دبع وهف ءافنللا بحأ نمو «روهظلا ىلإ ليلا هنم حملت اذإ ماقمل ارتسب هرمأي نأ

 امو .سانئلل ةرخسمو نوتفم وهف هل صاخلا نذإلا دوجو لبق قلخلا ىلإ جرتخخ نم لكو

 ىتح هماقم رتس نم لقاعلاف .اولعفي مل نإ بلسلاب اودّدُم نأ دعب الإ قلخلل ءايلوألا جرخ

 .هنم ٍدارم ريغب هراهظإ هللا ىلوتي

 :خالا ىلع خألا قح نمو
 حبش اوُدَع ىتح زوجت الف نطابلاب هثاداعم امآ :؛قح ربعي هاداع نم ةواذعي رهاظتي نأ

 نأ هيلع بجي ابك .طقف هتوادعب هترهاظم هيلع بجي لب «نطابلاب هتاداعم هل زوجي ال ناسنإلا

 .هخيش هيلع بضغ نم بنتجي

 ,هةحمح رث ثملشت )١(

 ا ة/4



 ب1

 :خألا ىلع خألا قح نمو

 كرتن نأ كايإ :اولاق دقق «لفاحملا يف اهيس ال كلذ وه هرك ولو «هيلع درو اذإ هل موقي نأ

 .هتلازإ نع كلذ دعب زجعتف نئاغضلاو دقحلا كلذ نم دلوت ايبرف «لفاحملا يف كيخأل مايقلا

 : خللا لع ألا قحح دمو

 ثدحت نأ ةنايخن تربك 3:ثيدحلا يفف هب ةناهتسا هيف نأل ؛بذك ثيدحب هثدحي ال نأ

 ,"”4«فبذاك هب هل تنأو قدصم هب كل *افيدح كاخأ

 :خألا ىلع خألا قمح نمو

 .هبر عم / ايفاص هتقو دجو اهلك ةمحرلاو ةرفغملاو وفعلاب ءاعدلا نم هاسني ال نأ

 ظ .هريغ وأ ٍدوجس وأ «رابن وأ ليل يف كلذ ناك ءاوس

 :خألا ىلع خألا قمح نمو

 ىوسام هل رفغي هللا نإف *نهنم ةدحاو هيف نكي ل نم ثالثد :ثيدحلا ىفق ءهيلع دفحي ال نأ

 6 هيخأ ىلع دقحي لو ؛ةرحسلا عبتب :يأرحاس نكي ملو ءائيش هللاب كرشي ال تام نم :كلذ

 ,ثيدحي كيخأ :لصألا يف #

 .(119/078) يقرب (187 /98) هنع هللا يضر ناعمس نب ساونلا نع ؛هدنم» يف دمحأ هجرخأ (1)

 وبأو ,(55 4 0 قرر 00110224 يكرر يررغللا جاوب هايج ع ؛ريبكلا يف يناربطلاو

 مقرب )١59/0( ضيراعملا يف باب - بدالا باتك - ديسأ نب نايفس نع «هنئس» يف دوادا

 0111 ار اال يملا اللا ل نايرسلا راو 11

 .هيف نك نم ةثالث :لصألا ف #

 .(15004) مقرب (117//188) هنع هللا يضر سابع نبا نع ؛ريبكلا» يف يناربطلا هجرخأ (؟)

 .(551) مقرب (6/١١2)1طسوألا» فو



 . : ع م 2# ىف درا

 يف باذك وهف دحأل شغ وأ ةعيدخ وأ ٌركم وأ ٌدقح هدنع ناك نم لك :موقلا لاقو

 .ىلاعت هللا ىلإ ًايعاد توكي نأ زوجي الو «موقلا قيرط

 :خآلا ىلع خألا قح نمو

 ءامص يف ديزي كلذ نإف «هتيدح نم غرفي ىتح هيلإ هرصبب صخشي نأ ثدحت اذإ

 .ءافحا ثروي هماغإ لبق همالك عطق وأ ءخألا ثيدح نع ىهالتلا نأ اى ءةدوملا

 :خألا ىلع خألا قدح نمو

 بكتاوخإ اونحتمت نأ مكايإ :!ولاق دقو ةروعلا فشك سنج نم ناحتمالا نإف «هنحتمي ال نأ

 .مهدنع ًايساك ناكام راهظإب مهلجخي ال ىك مهءافو ملع نإ الإ هدابع نحتمي ال هللا نإف

 .ًابويع انلك جرخن ًاذإ :لاقق ؟ كباجعإ نحتمت الأ :ىرسكل ليقو

 :حألا ىلع خألا قح نمو

 .هقراف الك ميظعتلاو ةمرحلاب هتاقلل أيهتي نأ

 نظلل ًاناسحإ ًاريسي ةقرافملا نمز ناك ولو :[ىاعت هللا حر "برع نب نيدللا يبحم خيشلا لاف

 1/1١6 راصف ءهدابع بولق ىلإ ةليللاو مويلا يف يتلا هتارظن نم ةرظن هيلإ /رظن وأ «ٌةحفن هحفت ىلاعت هللا نأ
 بدأت دقق ًاحيحص نكي ل نإو «هقح هافو دقف ًاحيحص رمألا كلذ ناك نإ مث ءهنم ًاماقم ىلعأ اهب

 .اهترضح ىلع دراو للك ماركإ نم ةيهلإلا ةبترملا هيضتقت اهب هلماع ثيح. ىلاعت هللا عم

 .بولقلا ىلع ةلفغلا ماكحتسال ؛هيف هّسفن دقفتي نم ,[ق رمألا اذهو :لاق

 ,هلحرت تعمدقت )١(

 تاج



 " :خألا ىلع خألا قح نمو

 .هتريرس يف مدنو هتقو نم بات هنأ دقتعي نأ عفني ال ام يف هآر اذإ

 صخش نع ةبوتلا.عطقأ نأ ىلاعت هللا نم يحتسأل ينإ :لوقي فلسلا ضعب ناك دقو

 .رادجب ىنع ىراوت مث هبر ىصع

 نم لكو ؛ةرورض هنم أريخ هسفن ىأر [دقف] ةاصعلا نم ٍحأ نع ةبوتلا عطق نم :اولاقو

 .يطعأ ام تاماركلا نم يطعأ ولو عودخم ٌلهاج وهف نيملسملا نم دحأ نم ديم هنأ نظ

 :خألا ىلع خألا قح نمو

 .دولل ةاعارم ؛غاز وأ وه هناخ نإو هدو ظفحي نأ

 بر اي :تلقف مونلا يف ةزعلا برك تيأر:[ىلاغت هللا همحر] "باطخلا نبا لاق

 *هيلإ ءاسأ نم ىلإ نسحأ نم بناطخلا نبا اي :لاقف «ةظساو الب كتع هذخآ ًائيش ينملع

 اي :تلقف ءأرفك هللا ةمعن لدب دقف / هيلإ نسحأ نم ىلإ ءاسأ نمو ءاركش هلل صلخأ دقف ب4

 .ىهتنا .كبيسح ؛لاقف ؛يبسح بر

 وه اى بالكلا ىوس هلهأ نم يقب امو «نامزلا اذه يف ًازيزع راص دق رمألا اذهو

 ."*بايثلا سبل نمم ريثك ىلع بالكلا لضف 9 :باتك يف روكذم

 هردص .نيغاشلا ءايلوألا سوؤر نمو نيحلاصلا رباكأ .نم ناك .يريرجلا باطخلا نب ىلع وه (1)

 هللا يضر يبرع نبا فراعلا خياشم خويش نم وهو ؛حوتفم نيديرملل هبابو .حورشم نيكلاسلل
 ,41941 /5) ةيردلا يكاوكلا .ه.1 .هنع

 هيلع ءيسأ نم :لصألا ف #

 ىوتملا نابزرملا فلن نب دمحم ركب يبأ ةمالعلل بايثلا سبل نم ريثك ىلع بالكلا لضف باتك رطنا (؟)

 .ريغص بيتك وهو ؛ةلهدو بج نم هيف ام ىرت ىتح ه1 ١5 هنس

0008 



 :خألا ىلع خألا قح نمو

 ركذ نإق «قورعملا كلذ يسنو همصاخ وه اذإ فورعملا نم هلعف اب هيلع نمي ال نأ

 َبّيط نإف ءلصألا ةسحخ ىلع ٌليلدو هيف صالخإلا مدع ىلع ٌناونع ةمضاخملا يف فورعملا

 لكأ يذلا خألا كلذل لضفلا ىري لب «فورعملا نم هيخأ عم هلعف اب ًادبأ نمي ال لصألا

 0 .ةيده هنم لبق وأ الثم هدنع

 : ميلأ باذع مهو مهيكزي الو ةمايقلا موي مهيلإ هللا رظني ال ةثالث» :ثيدحلا يفو

 .©6«بذاكلا فلحلاب هتعلس قفتملاو «ناتملاو «ليسملا

 ريصي لب «ىسني ال يأ «لمدني ال لَمَد ةمصاخملا يف فورعملاب نملا :مهضعب لاقو

 نول 0 لاردلا

 :خألا ىلع خألا قمح نمو

 الو ؛نيدلل بهذأ دجو ام :اولاق دقو .دولا مطقت ةمصاخملا نإق ؛همصاخي ال نأ

 هنإ ىتح :ةعيدخلاو دقحلاو بضغلا دلوتي ةموصخلا نمو ؛ةموصخلا نم بلقلل لغشأ

 ظ .كلذ ىفام ىفخي الو «ةججاحم لاب ٌقلعم هرطابخو / ةالصلا يف نوكي
 .”عايصاخم لازت ال نأ ايثإ كب ىفك» :ثيدحلا ىفو

 رازإلا كابسإ ميرحت ظلغ نايب باب - نايبإلا باتك - هنع هللا يضر رذ يبأ نع ملسم هجرخأ (1)

 ىلع فليح نميف ءاج ام باب < عويبلا باتك - «هننسو يف يذمرتلاو .(11/1) مقرب )3١7/1(
 .حيحص نسح ثيدح :لاقو (1711) مقرب (775/0) ًايفاك ةعلس

 يف ءاج أم باب  ةلصلاو .ربلا باتك - هنع هللا ىضر سابع نبا نع (هتننس» يف يذمرتلا هجرخأ (؟)

 .هجولا اذه نم الإ هفرعت ال بيرغ ثيدح :لاقو (19344) مقرب (1710/4) ءارملا

 ا



 :اودخناَو

 ورادفاصيعةنعْذدجت 1 نإف هلابح ٌمرصاو ٍءوسلا ٌنيرق ُبنجت

 هرامتلامٌّدولا ٌوْفهَص ديف لت ةةءارم كرئاو قدصلا َنيرق ْبّبحأو

 :خألا ىلع خألا قدح نمو

 ار .ةدومحمب تسيل كلذ لثم ىلإ ةردابملا نإف فرجه ىلإ ردايي ال نأ

 .رجشا زوج طرقتتلاببلا هده نيغ قى الرق و كفء اناونم

 :خألا لع خألا قح نمو

 .دولل ةاعارم هقح يف رصق اذإ هذخاؤي ال نأ

 ام كيخأل كفح كرتا :[ىلاعت هللا همحر] "صاوخلا يلع يديس ةيصو نمو

 نم ىلع ىدتعت نأ كايإو ؛كناوخإ نم تائيفلاو تاءورملا لهأ ةرثع لقأو «تعطتسا

 اب ًادج ةرذعتم ةيلثملاو «ةيلثملا طرشب الإ ءادتعالا حابأ ام ىلاعت قحلا نإف ؛كيلع ىدتعا

 .ءافعضلل ةصخر ةازاجملاف «كيف ترثأ امم رثكأ مصخلا يف ةئيسلا كلت ترثأ ابرو «تدز

 :خألا ىلع خألا قحح نمو

 دالوأ ىلع قفشي مل نم :موقلا لاق هتوم دعب مهب مايقلاو ؛هدالوأ يموت عاود

 .هتّرحخأ يف / قداصب سيلف هثوم دعب مهم مقي لو ؛هتيغ يف هيخأ ب4

 .هتمح رث تيملقت ()

 د ع دب



 :خألا ىلع خألا قح نمو

 دقو ءاهمؤش هقحلي نأ هسفن ىلع ًافوخ هكرت اهنع عجري مل نإو ؛ةعدب ىلع هّرقي ال نأ

 ةعدب ىندأ هيف ناك نم :نولوقيو عدبلا لهأ ةسلاجم نم نورذحي حلاصلا فلسلا ناك

 .نيح دعب ولو اهمؤش هيلع داع كلذ ىف لهاست نمو «هتسلاجم نم اورذحاف

 :خألا ىلع خألا قح نمو

 نم قحأ تنأ تلاقو كلذب هاصوأ ولو اهنع تام وأ ءاهقلط ةجوز هل جوزتي ال نأ

 .ريغلا

 ؛ىلاعت هللا ركشاف هب ةقلختم اهتيآر نإف ءكسفن ىلع لصفلا اذه يف ام يتخأ اي ضرعاف

 ..ارابنو اليل كناوخإ قوقح يف ريصقتلا نم رافغتسالاب كيلعف الإو

 ناملاعلا بر هلل دمحلاو

 هس يان



30-0 
 ا ما ٠ 0
1-5 

 هيي
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 تلاثلا لصفلا

 هوقلا بادآ نم ءيش ركذ يف





 يف ام عومجم اهنأل ؛رصحتت ال موقلا بادآ نأ -بحي ام ىلإ كايإو هللا يقفو- ملعا
 نم ًاكيش كل ركذت نحلو «ةيفلسلاو ةيباحصلا راثآلاو ءةيوبنلا رايخألاو ؛ةيغزلا فبتكلا

 :موقلا بادآ نم

 ال مهنإف مهريغ فالخب ءءئش لك توكلم ىلاعت هللا ىلإ دئادشلا عيمج يف اورفي نأ

 م١ .هقلخت ىلع فوقؤلا / دعب الإ هللا ىلإ نوعجري

 :مهءادآ نمو

 ىلاعت هللا لقي ةيهلإلا بتكلا ضعب يف درو دقف «لمعلا لاح بلقلاو ساوحلا عمج

 لمعلا لاح هيلق ناك نيأ اوبتكاو ,نالف يدبع لمع اوبتكا :نييتاكلا ماركلا ةكئالملل

 ."”(هعم ًارضاح هبلق ناك نم هباوث دخيل
 هبر عم هيف دبعلا رضحي مل لمع لك [ىلاعت هللا همحر] '"صاونخلا يلع يديس مالك نمو

 وهو هتاجانم لاح هللا عم هنأ سانلا مهوي هنأل كلذو «هبشأ قافنلاب وهو «ةتيماك وهف ىلاعت

 لومعملا نع لايعألاب اوبجحف كلذ نع مهتمفغل سانلا ىلع قيرطلا تلاط دقو «قلدلا عم

 .لايعألا نع هب اولغتشال هل لومعملا اوظحال ميخأ ولو ءهل

 :مهبادآ نمو

 مدخ نم :أولاق دقف :ةيهإلا ةرضحلا نم ًابيرقت وأ ًالاح وأ ًاماقم مهتادابعب نوبلطي ال

 دقف ٍباقع نم ًافوخ وأ باوث بلطل همدخ نمو ؛هتعيطق بلط دقف ماقم بلطل ىلاعت هللا

 .عجارم نم يدي نيب ايف هدجأ 11)

 .هتمج ري يمدقت (1)

 نا 6



 .هتّسح رهظأو .هعمط ىدبأ

 هبرق بلطي .تاعاطلاب راحسألا ىف هيلإ قلت نم.ىلاعت هللا ىلإ قلخلا ضغبأ :اولاقو

 .كلذب ىلاعت

 رمألاو هتيعورشم ثيح نم نكلو ءمتعطتسا نإ عرشلا هب مكرمأ ام اولعفا :اولاقو

 الو ءمكلاوحأو مكلابعأ عيمج يق اهلك للعلا اوكرتاو .ىرخأ ةلع / ثيح نم ال هب ب٠

 فاصوأ نع جرخ دقف ًالجآ وأ ًالجاع هلامعأ يف باوث ىلإ رظن نمف «باوث ىلإ اورظنت

 :مهمادآ نمو

 اهّدح يتلا هللا دودح ٌتظفح له ؛ًءاسمو ًاحابص ةنطابلاو ةرهاظلا مهئاضعأ شيتفت

 «كلقلاوبةذالاو قاسللا ظنحو ريصلا ىف عة ثرما | تيفات اهوا هكر امان

 .مقث مل وأ «صالخإلا هجو ىلع كلذ ريغو

 العأ مهسوفت اوري 5 ؛ىلاعت هنأ اوركش ثعاطأ مهخراوج نم ةحراج اوأر نإف

 نوركشي مث «مدنلاو رافغتسالا يف ا وذخأ ىصاحملا نم ءىشب تخطلت اهوأر نإو «كلذل

 لاح تصع يتلا مهحراؤج رتبي ملو :ةيصعملا كلث نم رثكأ مهيلع ردقي مل ذإ ىلاعت هللا

 .هب ءالبلا لوري قحتسا وضع لك نإِف :ابئاصغ

 :مببادآ نمو

 ءارقفلا نأ مولعمو دبعلا يف ةنماك ةئيدرلا قالخألا نإف ءمهنطاب شيتفت نع نولفغي ال

 كلذدب مهدحأ عقيف ابلاغ ًامودعم ةرهاظلا يصاعملا يف مهعوقو ناك تاماقملا يف اوقرت اذإ

 .نافرعلا لهأ / ةجرد نع ٌروص؟ق وهو ؛هنطاب شيتفت ىسنيو أ/'
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 . حش قوي نمو 8 :ىلاعت لاق َمِهَو دقن هنع تلاز ةئيدرلا قالخألا [نأ] نظ نمو

 حشا ىقلأ لب ءهسفن حش لزي مو :ىلقي ملف !+:ةنففلا« تروي مْ كيلوت هيي
 .هللآ ةيانعب كلذب لمعلا يقاوي دبعلا نأ الإ ءاهيف

 ةنيط يف لعج دق ىلاعت هللا نأ [ىلاعت هللا همخر] "نيدلا لضفأ خيشلا مالك نمو

 :مهتاوذ يف برغتو قرشت ؛ةميمذلاو ةديمحلا قالخألا عيمج يف دادضألا رئاس نييمدآلا

 .ةلطعتم ةدماخش ةميمذلا قالخألا عيمجف دبعلا تحت ةينابرلا ةيانعلا تماد ام نكلو

 .ةنسحلا هقالخأ تذهو «لامعتسالل ةميمذلا قالخألا تكرحت ةياتعلا هنع تفلت اذإف

 لئاذرلا رئاس نم هللا اهرهط دق مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ةنيط نأ ىفخي ال مث

 .ظلغلاو كايإو ءمهفاف «ةيانعلا قباسب

 :ميمادآ نمو

 دعولا قدص نأ مهملعل رداتلا يف الإ دعوب ًادحأ نودعوي الف .دعولل مهتفلاؤم مدع

 «فلخأو دعو [ّبرف مهريغ امأو و ؛مهتمصعل مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألل الإ نوكي ال

 .قافنلا نم ةلصخ هيف ريصيف

 :مهمادآ نمو

 ب /؟١/ :لوقي الو «هيلإ نيذدرثملا نم وأ همداخخ تنك :لوقي نأ هخيش نع مهدنأ لتس اذإ

 اهك ؛هرحب نم برشي نم وه ناسنإلا بحاص نأل ِ؛ٌريزع ةبحصملا ماقم نإف هبحاص تنك
 .ةلاسرلا لوأ يف مدقت
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 :مهبادآ نمو

 .نم :وأ ءانباحصأ .نم ؤه:نولوقي ال مهترضحب هتبيغ يف مهباحصأ نم دحأ ركذ اذإ

 نحن :نولوقيف مهقوف وأ مهل ًايواسم ناك نإفءتاجردب مهئود ناك نإ الإ انباحصأ ربكأ
 . هرهأ لش وأ هعابتأ نم

 :ميبادأ نمو

 زتنكك مه اَّنإو ؛ٌةقيقح اوبهذ ام ِمَِّئإف ءنوقداصلاو رياكألا بهذ :نولوقي ال

 .لوألا رصعلا لهأ نع هيجنح ام نامزلا رمآ يف ءاج نم هللا يطعي دقو «رادحلا بحاص

 .حدملا يف مهيلع همدق مث .هلبق ةايبنألا هطعي مل ام #جاتيبن ىطعأ دق هللا نإف

 .نوحلاصلا نيأ ءايلوألا نيأ :لوقت ام لدب :[ىلاعت هللا همحر] " ! بحاص مالك نمو

 .ىهتنا .ناطلسلا تنب يدب [بلطي] نأ ةرذعلاب خطلتملل حلصي له ؛ةريصبلا نيأ :لق

 ىفخي الو :هئايلعو هرضع ءايلوأ يف داقتعا هدنع نكي مل نهم الإ عقي ال ظفللا اذه لثمو

 .كلذ يف ام

 ؛يردتكسلا مث «يماذجلا ؛لضفلا وبأ .نيدلا جات ءهللا ءاطع نب ميركلا دبع نب دمحم نب دمحأ وه )١(
 نسل وبأ خيشلا ذيملت «يسرملا سابعلا وبأ هللاب فراعلا ذيملت ؛عفترم هملع جات مامإ «يلذاشلا
 مكحلا بحاص وهو ؛,فوصتلا يف خسار مدقو تاماركو تاراشإو بحاص ناك «لئاشلا

 ةفارقلاب نفدو ه ال4١ ةئس رصمب هنع هللا ىضر يفوت .يكبسلا نيدلا يقت هنع ذخأ .ةروهشملا

 هلوق ىلإ لصو ىتخ دوه ةروس هدنع أرقف هربق راز مامغلا نب لامكلا نأ :هتامارك نم .افو ينب برقب
 نأب ىصوأف ءيقش انيف سيل :لايك اي لاع توصب ربقلا نم هباجأف 4 ٌديِصَسَر ٌنَهّس مهنيف # :ىلاعت
 عماجس .(17 /9) يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط .(8/5) ةيردلا بكاوكلا .ه.ا .كانه نفدي

 .(517) مقرب (؟١ / ؟) ينارعشلل ىربكلا تاقبلعلا ,(0؟ 0 /1) ءايلوألا تامارك
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 :مهءادآ نمو

 .دسحلاب محتلا ةلياقم ىغتقا يدوجولا مكحلا نإف دساح ىهل نوكي ال نأ نوبلطي ال

 /ةيبف هل نكت الا نأ للك نقف ديما نوكأ ة] تنط نب

 :مهبادأ نمو

 ةحئار نم كلذ يف ال ؛هللاب الإ ةوق الو لوح ال :اهيلع نولوقي ال مهّبونذ اوركذ اذإ

 يا ا ا نسْعنأ اَنَملَظ ايو  :نولوقي لب .ىلاعت هللا ىلع ةجحلا

 .[؟ يالا #1 نرسل

 .ميحرلا روفغلا تنأ كنإ يل رفغاف ءيسفن تملظ بر :داروألا عمو

 :مهمادآ نمو

 نيبو هنيب سيل ىلاعت قحلاو هسنجيب الإ سنأي.ال ناسنإلا نإف ىلاعت هللاب سنأن :نولوقي ال

 للاعت هللاب سنأي دبعلا نأ موقلا نم دحأ مالك يف تيأر نإف .هوجولا نم هجوب ةسناجم هدابع
 .ةسناجملا ءافتنال ىلاعت هللاب ال ىلاعت هللا رس اهب هسنأ دجول ققحت ولو ءققحتم ريغ هنأ ملعاف

 .ينجلا ىأر اذإ يسنإلا نم ٍةرعش لك موقت لب مهب ام دحأ سنأي ال نحلا ناك كلذكو

 .ىلاعت هب ذاذتلالا حصي ال ىلاعت هللاب سنألا حصي ال امكو

 اذإ ةذللا ببس نع انل حصفي مل# عراشلا نإف .نيرادلا يف انل مكحلا اذهو :موقلا لاق

 .نآلا اهلقعتن ال ةذللا هذهو «ميبر ىلإ مهرظن ةذل لثم لب ؛ةيؤرلا انل تعقو
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 :مهمادآ نمو

 الو ؛دوجوم ىلاعت هللاو ؛دوقفمل الإ / نوكي ال ىلطلا ذإ هللا يلطن:نولوقي آل بم

 .ىلاعت هللا ةفرعم ىلإ قيرطلا بلطتن امنإو «هل ةياغال هنأل ؛هكرد بلطي

 :مهمادآ نمو

 نغأ هللا :نولوقي ال كلذكوءهّرش نم نوذيعتسي اينإو.مىش نم هللاب نوذيعتسي ال

 .كقاخ رارشأ نع اننغأ :نولوقي اهنإو .كقلخ عيمج نع

 :مهمادآ نمو

 يبأ ةيصو نمو «بذكلا نم ًافومخ مهناوخإ ىلإ اهنولسري يتلا بتكلا مهتفرخز مدع

 ينإف ءظافلألا نسحب هفرخزي الف ًاباتك مكدحأ بتك اذإ [ىلاعت هللا همحر] "”يفاحلا رشب رصن

 جمس هتكرت نإو ءابذك ناكو باتكلا نسح هئتيتك نإ مالك يل ضرعف ًاباتك ةرم تبتك

 :تيبلا بناج نم فتاه ىدانف ءقدصلا مالكلا ركذ ىلع تمزعف ءأقدص ناكو باتكلا
 1٠[. : ققيفانإ 14 ورجل فو يذلا ةزيبللا ىف ِتِاَّقلأ لومي اوتَما يلا هل ُثنَع ع

0 

 .كلذ فالخخ ىلع رلا يف مهو «قلخلا مهيف دقتعا اذإ مهرافغتسا ةرثك

 ءانئعالا ىلع اوثح دقو .””«أريثك ًارافغتسا هتفيحص ىف دجو نمل ىبوط9 :ثيدحلا يفو

 .ركذتي مل وأ ةليعم ًايونذ دبعلا ركذت ءاوسءارابنو ًاليل رافغتسالاب

 , هتمح رت تمدقت (1)

 رافغتسالا تينا «سدألا تاتك نع هللا يضر رسب هللا دبع نع ؛هنتس» يف هجام نبأ هجرخأ 7

 ةيمم يف باب ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع ؛تاريإلا بعش و يف يقهيبلاو ,(25818) مقرب (5 40 /4)

 ,(147) مقرب (4 4١ /1) هللا ركذ ةمادإ يف لصف ءهللا
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 «مهنم انب ملعأ تنأ مهللا :اولوقيو رافختسالاو ركشلا 00 نأ اوحدُم اذإ

 ارذفر .نوملعي ال ام انل رفغاو ؛نولوقي اهب انذخاؤت الو ءنونظي امم ًاريخ / انلعجا مهللا

 :مبمادآ نمو

 ريغ يف انركذ دكو «ىلاعت هللاب كرش بسكلا ىلع داهتعالا نإف ءمهبسك ىلع نودمتعي ال

 يذلا نمؤملا وهف هنم صلخ نم نإو ؛كرشلا اذه نم صالخلا قيرط ةفرعم ةلاسرلا هذه

 .بستحي ال ثيح نم هقزر هيتأي

 :مهبادأ نمو

 .طقف فيلكتلا ةيسن ردقب الإ مهسوفن ىلإ ةح اصلا لامعألا نم ءىبش ةبسن مدع

 هلمعف هلمع هل دهش نمف هَلَّبمَُس ريغ وهق هدوهش دبعلاب لصتا لمع لك :موقلا لاق
 ةيص نيدو لعق ف قرتقلا رت[ هل هلآ ناوي لظللا قلل نمو هدير نع ال هيت دب

 .رثألاو مكحلا نيب قرفي ال سانلا بلاغو .طقف هيف مكحلا هل امنإو «نيوكتلا

 هسفنل رومألا بسني دبعلا ماد ام :[ىلاعت هللا هنحر] "صاوخلا ىلع يديس مالك نمو

 هب اقوذ ىلاعت هلل ًاقلخ اهلك هلاعفأ ىأر باجحلا عفر اذإفءبوجحم وهف ًايلع هللا ىلإ هب ًاقوذ

 550 ءاقوذ ىلاعت هلل ًاقلعخ اهلك هلاعفأ دهشي ىتح ديرملا لاح لمكي الف ءهسفن نود

 .قوذلاك ملعلا سيل ذإ ؛هيفكي الف هللا قلخ اهنأ

 ,هقفخ ث تسدقت ()

 4م



 نوبلطي كلذكو «ىلاعت هلل مهلاعفأ ديحوت يف مدق مهل تبثي مل نيديرملا رثكأو :لاق

 نوبلطي كلذكو / :ةحخاصلا لاعألا نم مهيديأ ىلع ىرجأ ام ىلع ىلاعت هللا نم ءازجلا بر”

 ام مهسفنأ ىلإ كلذ مهتبسن الولف :هل ًاناسحإ مهدي ىلع هللا ىرجأ اذإ قلخلا نم ءازجلا

 .قلخلا نم الو ىلاعت هللا نم ءازجلا اوبلط

 ةوالتلا هجو ىلع الإ .[4 : مهاقلا] 4 ٌتعَّتَم كلاي دم كايإ 9 : طق فراع لاق امو

 .مهفاف كرشلا نع هللا لعف ىلاعت :لعفلا يف ةكرش هل هنوك هجو ىبع الءطقف

 :مهبادآ نمو

 وأ يويند رمأ يف هللا ىلإ اوهجوت اذإ رقفلاو لذلاب ققحتلاو «ىنغلاو ةزعلا نع درجتلا

 .ةباجإلا نع اوعئمي الثل يورخأ

 :مهمالك نمو

 ىلاعت هللاب ناك نإو كتزعو كانغ نإف ؛ليلذ ديقف ثنأو هيلإ هجوتق هللا ىلإ تهجوت اذإ

 ؛ًادبأ ىلاعت هللا ىلع امبب لوخخدلا ٍدبعل حصي ال ناتفص زعلاو ىنغلا نأل ؛ةباجإلا كناعنمي

 .ًانغ الو ًازيزع بقت الف ةيئاذلا ةزعلا احل ىلاعت هترضح نأل

 :مهبادآ نمو

 هناحبس هيلإ ملعلا درو ضيوفتلا عم الإ نيرادلا رومأ نم ًائيش ىلاعت هللا نولأسي ال

 11175 هكا وبيج نأ عصر سل ةحرفَو ني قاوطؤتت نأ جست ) ؛ للاعت هل وق مومعب المع
 [1 1014 را و ميشو
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 ينع فرصاو«يل ًاريخ هيف ناك نإ اذكو اذك ينطعأ مهللا :هلاؤس يف مهدحأ لوقيف

 .يل ارش هيف ناك نإ اذكو اذك

 ائيش هللا لأست نأ رذحا :[ىلاعت هللا همحر] "يناليجلا رداقلا دبع يديسس ةيصو نمو

 أ/1+ هتبقاعو ٌكرابم كلذف لاؤس / ريغ نم ًاعيش ىلاعت كاطعأ اذإ امأو .ضيوفتلا عم الإ

 .سفن فارشتسا ريغ نم ءاج هنوكل ؛ىلاعت هللا ءاش نإ باسح هيف كيلع سيلو «ةديمح

 :ميمادآ نمو

 ليمي وأ ؛معنملا نود ةمعنلا فلأي نأ دبعلاب حيبق ذإ ؛معنملا نع ةمعتلاب لاغتشالا مدع

 .هتارومأمو هللا قوقح يف الإ ٌمومذم هللا نود ءىش لك ىلإ ليملا نإف ءاهيلإ

 كاطعأ اب لغتشت نأ كايإ :[يلاعت هللا همحر] "'يناليحلا رداقلا دبع يديس ةيصو يو

 ةبوقع لاملا كلذ كبلس اهبرو ؛ىرأو ايند هنع كلذي كبجحيق «لاملا نم هناحبس قحلا
 .مومذملا ال دومحملا لاملا نم ناك لاملا كلذ نم هتعاطي تلغتشا اذإو .كل

 سسؤم ؛دمحم وبأ ؛لينحلا ؛يناليجلا ءينيسلا سود يكتج نب هللا دبع نب ىسوم نب هللا دبع )١(

 نيذلا ءايوقألا ةيالولا ناكرأ دحأ ءآباش دادغب مدق .نيفوصتملاو داهزلا رابك نم ءةيرداقلا ةقيرطلا

 يف عضري ال هتعاضر نيح ناك هنأ :هتامارك نم .ةمألا دارفأ عيمج دنع مهتبالو ىلع عامجإلا عقو

 .هيلإ اوعجر لالهلا يف اوّكش اذإ سانلا ناكف ءناضمر

 كبر نإف ةئيعم ةهج ىلع صنت الو اهلك تاهمجلا نع ماعتف ةجاح كبر تلأس اذِإ :هلاوقأ نم »

 :اهنمبتك هل .هديبع دحأ ةهج ىلإ ًارظان هنع بوجع تنأو ؛هلضف باب كل حتفي الف رويغ
 211703 /2+5) ءكابلا مالعأ نيلس .مه.أ .ةهتسردمب نفدو مادغبب ه 2053 ةنم يوت.« ةيغلا»

 ينارعشلل ىريكلا تاقبط ٠٠١(. /9) ءايلوألا تامارك عماج .(؟87 /؟) ةيردلا بكاوكلا

 .(1182١هقرب (1١؟3/1)

 ,هتمح رت تمدقت (1)

 - ا



 :مهمادآ نمو

 هللا نع هلغشي ءيش ىندأ هفعضل ئدتبملا نأل كلذو «ةياهنلا نود ةيادبلا يف ةلزعلا ةبحم

 هللا نع هلغشي ال موقلا نيب ةفورعملا ةفرعملا هللا فرنع نيح نم هنأل ىهتنملا اذكه الو :ىلاعت

 :نيلاح نم هدتع قلخلا ولت الو «لغاش

 .هجوع مّوقي ىتح هئم برقلا هيلع بجيف ًاجوعأ مهدحأ نوكي نأ امإ :[لوألا]

 ظ .بدألاو ملعلا هنم ديفتسيف أيقتسم امإ :[يناثلا] و

 نارقألا نم هل يواسملا اهنم دعيو ؛لاوحأ ةثالث نم هدنع قلخلا ولخت ال :لقي ل انإو
 كلذكو ؛صقانلا وأ دئازلا الإ ٌيقب مف هوجولا لك نم نايواستم نائيش دوجولا يف سيل :مهوقل

 .مهسوفلل ةدهاج ماعطلا هع دوجو عم قيرطلا مفوخد / لئاوأ طرفملا عوبلا يف لوقلا ب 114

 قح يذ لك ءاطعإب نوبلاطم مَّئأل ماعطلا اودقف اذإ الإ نوعوجي الف مهلايك لاح امأ

 ام سكع لايكلا دعب هللا تاضرم يف مهسوفنل مهملظب نوذخاؤيو .مهحراوج نم هقح

 .مهرمأ ةيادب يف هيلع اوناك

 نوعوجي مهنإف مهتيادب يف مهفالخب رايتخا .ال رارطضا رباكألا عوج.:ليق انه نمو
 هنأل «ىلاعت هللا تاضرأ اهوعد اذإ مه داقتتل مهسوفنل ًابيذعت ؛ماعطلا دوجو عم ًارايتخا

 .نورخلا ةبادلا هبشت ةضايرلا لبق

 : مهمادآ نسر

 . ”(لاعتو كرابت نمحر لا مهمحري نومحارلا » :ثيدحلا يفو «نيملسملل ةمحرلا موزل

 ءاج ام باب -ةلصلاو ربلا باتك - اههنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نع (هننسو يف يذمرتلا هجرخأ )١(

 ارش



 تدرأ نإ نيملسملل ةمحر لاي كيلع [ىلاعت هللا همحر] "”صاونملا ىلع يديس مالك نمو

 .مهموم* لمحت نأ مهل ةمحرلا ِمَحَرُت نأ

 دبعلاف .مهضعب همهوت |ى ميلستلا يناني ال نينلسملا انناوخإ مومط انلمح نأ ملعاو :لاق

 نم ملسيو «مهيلع لزانلا ءالبلا اهب اوقحتسا يتلا بونذلل مهبسك ثيح نم هناوتخإ مه لمحي

 كلذ يف طاغ دق هنإف ءمهفاف كلذ لثم در نكمي ال ذإ ؛ملعلا هب قبس يذلا يهلإلا ريدقتلا ثيح

 مه لمحي هئوري نم ىلع نوجرخيو «للاعت هلل نومّلسم مبنأ نومعاز لهجلا خياشم نم ةعامج

 |/1؟2 2 .لهج وهو هلاك هيلع مهام / نأ نومهوتيو «رادقألا ةيضراعمو تالفل ام :نولوقيو هناوخإ

 .64 مهنم سيلف نيملسملا مه لمحي مل نمو :ثيدحلا يقف

 .”6مهنم سيلف نيملسملا رمأب متهم مل نمو :ظفل يفو

 كحضي ال ءالب نيململاب لزت اذإ [هئع هللا ىضر] باطخلا نب رمع مامإلا ناك دقو

 ” زي علا دبع نب رمع كلذكو ءطق

 نع +هدنسم يف دمحأ و .حيحص نسح ثيدح :لاقو .(1474) مقرب (44/4) سانلا ةمحر يف

 نب هللا دبع نع غهنس) يف دواد وبأ .(5434) مقرب (77 )1١/ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع

 .(5481) مقري ١( 45 /6) ةمحرلا يف باب - بدألا باتك - ورمع

 هتيم رت تعلقي (1)

 ًاضيأو .(8174) مقرب (؟94 /١)هنع هلل يضر رذ يبأ نع ؛طسوألا» يف يناربطلا هجرخأ (0)

 باتك - هنع هللأ يضر دؤعسم نبا نع ؛كردتسملا يف مكاحلا و ,(9/20/0) مقرب )1/ 55١(

 .(5 7١ /5).- قئاقرلا

 وبأ ؛نيدشارلا ءافلخلا سماخو«نينمؤملا ريمأ ؛لداعلا ةفيلخلا .يومألا ناورم نب زيزعلا دبع ني رمع (0)

 ًادحأ ٌرأ مل :هتجوز كلم ا دبع تنب ةمطاف تلاق .اهيف دهزو اهكرتف ةمغار يهو ايندلا هنتأ ءصفح

 الف هدجسم يف هسفن ىقلأ تيبلا يدتع لخد اذِإ ناك هرمع نم ىلاعت هللا نم ًافوش ٌدشأ لاجرلا نم

 ركب يبأ ةفالشك مايأو رهشأ ةتسو ناتتس ةفالخلا يف ماقأ .طقسي مث هانيغ هبلغت ىتح يكبي لازي
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 .ءالبلا كلذ عفتري ىتح [ىلاعت هللا مهمحر] ”يملسلا ءاطعو ,"”يروثلا نايفسو

 لعأ ءالي لكف «لابجلا هقيطت ال ام ءالبلا نم لمحتي نأ بطقلا ماقم نمو :لاق

 ىتح لقتني لازي الف «لادبألا ىلإ مث «نيمامإلا ىلإ هنم لقنتي مث ءألوأ هيلع لزني ضرألا
 ابرق «نيمللسملا ةماع للع عزو .ءىش كلذ دعب ضاق اذإف ؛تاماقملاو رئاودلا باحصأ معي

 .هببس اذهف «كلذ ببس “فرعي الو ؛كلبي داكي ىتح ًاضبقو ًاقيض دحأ دجو

 يف رعست رانف تاهبشلاو مارحلا امأ «لالحلا يف لب .تاهبشلا يف دهزلا سيل :لوقي ناك .قيدصلا
 تاقيطلا..ه | نآلا ةرعملا ضرأ يف ناعمس ريدب نفدو ه ٠١.١ ةنس ًاعومسم يفوت .نيلكآلا نوطب
 .(6 /5) بهذلا تارذش .079/4/1) ةيردلا بكاوكلا .( ١ ) مقرب 23737 / )١ ينارعشلل ىربكلا

 ناك «ثيدحلا يف نينمؤملا ريمأ ؛ةانم دبع نب روث ينب نم ؛يروثلا قورسم نب ديعس نب نايفس وه )١(
 اهدعازو ةمألا ملاع ناك.ةفوكلا يف أشنو 41 ةنس دلو ؛ىوقتلاو نيدلا مولع يف هنامز ديس
 .ىبأف مكحلا ىلي نأ ىلع يسابعلا روصنملا هدوار .ةجح ؛ثيدحلا ريثك .اتبن ًانومأم«ةقث.اهدباعو
 اهيف تامو ؛ةرصبلا ىلإ لقتلاو ىراوتف يدهملا هبلط مث .ةنيدملاو ةكم نكسو ةفوكلا نم جرخو
 .ثيدحلا يف امهالك «ريغصلا عماجلاو ؛ريبكلا عماجلا و :بتكلا نم هل اه ١ ةنس ًايفشتسم
 ناكو .ةنس نيرشع بدألا يف لمعي ىنح ثيدحلاو ملعلا بلطي نأ لجرلل يخبني ال :هلاوقأ نم
 ىلإ ءادلا بيبطلا رج اذإو ايندلا ىلإ مهليمب مهداسفو !؟ مهحلصي نمف ءالعلا دسف اذإ :لوقي

 )586١/1(,  بهذلا تارذش .(7؟4 /9/) ءالبنلا مالعأ ريس ه.١ .هريغ يوادي فيكف هسفن
 ,(7 +5٠ /1) دعس نبا تاقبط « 5 ذر مالعألا

 ثكم ىتح نزيللاو فوخلا هيلع بلغ ؛كلام نب سنأ كردأ ؛ةرصبلا لهأ نم دباع :يملسلا ءاطع (؟)
 .هشارف ىلع ةالصلاب ئموي ناكو ؛تيبلا نم جرخي الو ؛موقي نأ ردقي ال هشارف لع ةنس نيعبرأ
 تلزت يلب لك تناكو ءهعومد يه (نإو ءوضولا رثأ نم هنأ نظي للب هلوح يور ىكب اذإ ناك
 محرا مهللا :وعدي ناك :ليقو..هنم سانلا حارتسا تام ولف ؛ءاطع لجأ نم هلك اذه :لوقي سانلاب

 .كيدي نيب يمايق محراو ؛ءيربق يف يتدحو محراو «توملا دنع يعرصم محرأو ءايندلا يف يتبرغ
 خيرات .(84) مقرب )17/١( ينارعشلل ىرتكلا تاقبطلا..ه .ا ه 1727 ةنس هنع هللا ىضر قوت

 ,.(457؟ ص)(171١-40) تايفو ثداوح - مالسإلا

 ب 18 ما



 «ةاصعلاب ىلاعت هللا ةمحر ةلمج نم كلذو اع ءاليلاو ةصاخ ةمحرلا :اولاق انه نمو

 ىلع عزوي امنإو ؛مهرثأ هللا قحمل ةيصعملاب هوقحتسا يذلا هلك مهؤالب مهب لزن ول هنإف

 .هب سحي داكي ال اريسي اردق دحاو لك بيصيف سانلا

 :مهمادأ نمو

 مهعرز طيوحتو «رابخألاو تايآلا نم درو اهب حابصلاو ءاسملا يف نيملسملا طيوحت

 اذإ ةهكافلاو «ةداعلا يف هتدايز متت ىتح لينلا رحبو «ةاصعلا نم مهروسجو«ةدودلا نم

 ب011 .رهزلا / موي ديدش درب وأ رح لصح

 :مهبادآ نمو

 يديس ةيصو نمو .كلذ ريغو ةنحمو ءالب [نم] مهبيصي ام قاخلا ىلإ مهاوكش مدع

 :كندب يف ًافاعم تنأ [و] كبر وكشت نأ رذحا :[ىلاعت هللا همحر] ""يناليجلا رداقلا ديع

 الو ةوق يدنع سيل :لوقتف ءابب ىلاعت كاوق يتلا ةردقلاب ءالبلا كلذ لمحت ىلع ةردق كلوأ

 ةدايزلا ىوكشلا كلتب دصقتو ؛كيلع اهب معنأ ام ةمعن كدنعو هقلاخ ىلإ هوكشت وأ ؛ةردق
 قولخمل ىوكشلا نم رذحاف ءمعنلاو ةيفاعلا نم كدنع هل ابع معنتم تنأو هقلخخ نم

 وكشي فيكو ءهاوكش ةهج نم ءالبلا مدا نباب لزني ام رثكأ نإف.كمع عطقت ولو ؛كدهج

 .ةقيفشلا هتدلاو نم هب محرأ وه نم دبعلا

 :مهبادآ نمو

 .ةدايزلل ًابلط ال رمألل ًالاصما ةمعنلا ىلع مهركش ة

 .هتح رت كتمدشت )١(

 تامل



 ا

 ءافاوزل ضرعت دقف ةمعنلا ركشي مل نم نِإَف ةمعنلا ركشب كيلع :مهمالك نمو

 لاق اذهلو ءركشلاب كبر رمأل ًالاثتما كركش لعجا لب .كلجأل كركش نوكي نأ رذحاو

 .مهفاف ١4[. :نامت 14 يل ٌركحس أ نأ ف :ىلاعت

 :مهمادآ نمو

 :اولاقو ءهبر هيكزي ىتحح هسفن مضهب نم لماكلا :اولاق دقف مهم اقم مهرتس ةدش

 تبن ام هحيفأو ءضرألا نطب يف تبن ىتح هوذب امدعب هرتس مث هرذب ام ثارحلا رذب نسحأ

 هل تابث ال هنأل ؛اهقوف

 قلخلاب ةناعتسالا ىلع هلمحي ًاماتها هنأش راهظإب متي / ال نأ قحلا بحاص ىلع :اولاقو

 نإو «[+ه :ةةقلا] 4( ايت أب فكر لَوِهَلب َيَكَو + «هللاب رهظي وهف قح رون ىلع ناك نإ هنإف
 ا هنإف هتعاشإو هنأش راهظإ يف ببستو ةلطاب ةملظ ىلع ناك

 .ًاليكنت دشأو أسأب دشأ هللا مث ل

 : ميمادآ نمو

 .مومذم ريبدتو.دومحم ريبدت :نيمسف ىلع وهوءريبدتلا كرت
 نم ممذلا ةءاري يف ريبدتلاك ىلاعت هللا ىلإ كبرقي ايف ناك ام:دومحملا[ريبدتلا :ًالوأ]

 ىوهلا عمق ىلإ يدؤي اهيفو «ةبوتلا حيحصت يفو ؛ًالالحتسا امإو ًءاقو امإ .دابعلا قوقح
 .ناطيشلاو

 اه ًاراختقا اهعمج بابسأ ىف ريدي نأ وهو ءايندلل ايندلا ريبدت :مومذملا ريبدتلا :[ًيناثآو

 .ًارارتغاو ةلفغ دادزا ًائيش اهنم دادزا املكو ءاراثكتساو

 هاو



 .ةغلاخملا ىلإ هيدؤتو.«ةقفاوملا نع هلغشت نأ كلذ ةرامأو

 مغعنيو ءابيط ًالالح اهنم لكأيل رجاتملا ربدي نمك هب سأب الف ةرخآلل ايندلا ريبدت امأو

 مدع كلذ تارامأو الاخ لاؤسلا نع ههجو ابع نوصيو .ًالافنأ ةقافلا يوذ ىلع اهنم

 ,راثيالاو اهنم فاعسإلاو راهدالاو راثكتسالا

 :مهبادآ نمو

 ب /77 ًارايتخا هللا عم مهل اولعج امل ليئارسإ ينب نأ / اوركذ دقف ىلاعت هللا عم رايتخالا كرت

 ."'ةنكسملاو ةلذلا مهيلع تيرض

 لمأتو كل هللا هراتخنا ام ريخلا نإف ءاهيف هللا كماقأ ةلاح نم رارقلاو كايإ :اولاقو

 نود نم دبع فيك ؛هومظع نيح ليئارسإ يئب نم رق ا :مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع ديسلا

 .هنم رف امم دشأ لاح يف عقوف ىلاعت هللا

 قلخ ام ىلاعت قمللاو ؛هسفنل قولخم هنأ ديعلا نظل وه اهنإ دبعلا رايتخا لصأ :اولاقو

 .ىلاعت هل نوكي نأ حلصي ام الإ هدبع يطعي الف هناحبس هل الإ دبعلا

 كنإف ًائيش رتخت الو ,ءيش ريغل الو ؛ءيشل هللا ركم نمأت الو :ءيش ىلإ نكرت ال :اولاقو

 ل نإو ءال مأ ريخ هيف كلأ يردت الف هيلإ تلصنو نإ مث ءال مأ هترتخا ام ىلإ لصتأ يردت ال

 مدع رتخاف رمأ يف ىلاعت كريخ اذإو لخب نع كعنمي مل هنإف :كعنم يذلا هركشاف هينإ لصت

 ؛كنع جرخ ام كل ناك ول هنإف كتم جرتخ ءيش ىلع نزحت الو .ءيش عم فقت الو ءرايتخالا

 .مدع ىلاعت هاوس ام نإ «ىلاعت هللا ىوس نيرادلا رومأ نم كل لصحب امن حرفتالو

 نم لمزلالا تبنت نعاس حرْطُم َكيرانل عذأف ٍدحاو ماا لع َريِسُغ نأ ئجوُستَي رْثُْدِإَو ج :ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ اذه )١(
 ذك تت 5

 .[ 1١ :ةرقبلا] 4 اًَنِلَسْيْماَبِس َدَعَباَِنَراَبِإَدِفواهلقَب
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 / ةمسقلاب كيلإ ةلصاو ةمعنلا نإف ءىولب عفد الو ءامعن بلج رتخت ال :اولاقو م/م

 ام لعفي لكلا يف هلل مّلسف اهتهرك وأ اهتعفد ولو كب ٌةَلاَح ىولبلاو ءاهتعفد وأ اهتباجتتسا

 ريصلا مزلاف ىولبلا كتءاج نإو ءركشلاو ركذلاب لغتشاف. ءارعنلا كتءاج نإف ءاشي

 قيفرلا ىلإ لصت ىتح تالاحلا نم ىطعُت ام ردق ىلع اهب معنتلاو ىضرلا وأ ةقفاوملاو

 .نيمدقتملا نم مدقت نم ماقم يف ماقتو «ىلعألا

 :مهبادآ نمو

 هللا قّيض اذإ اوتبثي نأو ءايندلا تاوهش نم سفنلا هبحت ءىش لك نم نودلاب اوضري نأ

 تاوهش نم سفنلا هبحت ءيش لك نم نودلاب يضر نم َّنأ ىفخي ال مث «ةشيعملا يف مهيلع
 ليصمت يف بعتلا نم همدو هبلق حارتساو ءةموصخ الو ةعزانم دحأ نيبو هنيب عقي م ءايندلا

 عنق ةبح هقزر نإو ءاهيلع هللا ركشو اهب عنق ريعشلا نم ةرسك هقزر نإف ؛ةجاحلا نع دئازلا

 .نديلاو ناسللاب هيلع ركشلا نم رثكأ دئاز رمأ هءاج نإ كلذ دعب مث ءاهيلع هللا ركشو اهب

 :ميمادأ نسصو

 اوفيضي نأ نود مهيلع هللا معت نم كلذ نأ روضحلا عم الإ اعيش مهيلإ نوفيضي ال

 ,ثلملا ءاغداو ةلفغلا عم مهيلإ كلذ

 / : مبمادآ نمر ب

 الإ ًالئاس نوعنمي الو ءرخآ ًاتقو انيلإ ٌلاعتو عجرا :ةجاح يف مهدصق نع نولوقي آل



 :مهمادآ نمو

 .هنوفلأي ال ةنتفلا هنم اوفاخو هيف سائلا مهمظع عضوم لك

 :مهيادا نمو
 ىلإو مهيلإ رظان هللاو .هللا ةدئام ىلع ةقيقح نوسلاج ِمَّنأل لكألا ىلع ثدحتلا ةلق

 .ةزخهل مهركشو ءاضعب مهضعبل مهراثيإو ءمهبادآ

 :مهبادآ نم كلذكو

 هتافاح نم اولكق ءانإلا طسو يف زربتل ةكربلا نإ» :ربخب ًالمع ءانإلا طسو نولكأي ال

 .”؛هطسو نم اولكأت الو

 .هماعط ىلإ مهاعد اذإ يقتلا مهيخأ ةباجإ

 ىلإ ىقتلا رسوملا كوخأ كاعد اذإ:[ىلاعت هللا همحر] "”صاونملا ىلع يديس مالك نمو

 ءايتغألا صخي نم الو ءابرلاب لماعي نم الو ءارجاق الو ًاملاظ بجت الو موت هبجأف هماعط
 فلسلا ةنس نم كلذ نإق «ةدئاملا عقرت ىتح لوحتت الف تلكأ اذإو «ءارقفلا نود هتوعدب

 .جورفلا يف نذأتساو «ةكربلاب اوعداف كدي تلسغ اذإو ءحلاصلا

 يديمحلاو.(5454)مقرب( ؛ ٠ 1- 7+5 /©) هنع هللا يضر سابع نبا نع -«هدنسم ويف دحأ هجرخأ )١(

 بائثك - سابع نبا نع( كردتسملا :يف مكاحلا و .(319)هقرب( 4284 /1) سابع نبا نع ؛هدنسم +يف

 .هاجرخي لو دانسإلا حيحص ثيدح :لاقو -)١١5/4( ةمعطألا

 .هتض رت تمدبقت ()

 خا ١ -



 أم

 الو :ةملظ يف الو ءكدحو لكأت ال :[ىلاعت هللا همحر ]ص اونخلا ىلع يديس ةيصو يفو

 طقس ام ىلا ردابو «ضرألا يف هيمرتل ال هلكأتل الإ كيلإ مدق ام هنإف ءائيش ماعطلا نم عيضت

 .هلكق

 نعو صربلاو ماذنلاو نونجلا هئع هللا فرص طقس ام لكأ نم نأ» :ربخلا يف درو هنإف

 ."ةهتيب لهأ عبار ىلإ / هدلو دلوو هدلو

 :مهبادأ نم سيلو

 .برشلا دنع نيرضاحلا نع مههوجو فرص

 عرف ادذإو «مارتحالا ليه ماوعلا هلعشب يك مهلع ههنا و ,صض رحب الو موقلا لإ ههجوو

 رتل مدا كري ستي هياغ بسي نل ( لان هدي لقوم قادجلا

 :مهمادآ نمو

 ىلع ىنميلا مهدي عوقو نم نوفاّخو ءبوثلا لخاد نم مهدي نولعج اوؤربتسا اذإ

 .اهيلع نوحبسي يتلا ةحبسملاو «ملعلا بتكو ءميظعلا نآرقلل ًاماركإ مهجرف

 شاع ةدئاملا نم طقسي ام لكأ نم 9 :ظفلب هنع هللا يضر ةريره يبأ نع( هخيرات هيف ركاسع نبا هدروأ )١(

 دمحم ةمجرت (149/91):؛هزأج تاريودو هراج راجو هراجو هدلو يف نحملا نم ينوعو ةَعَس يف
 رقملا هنع يفن ناّوا نم طقس ام لكأ نمو ؛ظفلب سابع نبا نع ًاضيأو .بيسملا نب خيهاربإ نب

 كيكو نولجملا هركذو ةيشاما بيز ةهرت 400 /58) قبلا دلو نع قرضو:
 ١77:7(. مقرب (9 04 /5) ءايحألا ثيداحأ عييرخت رظناو .(؟4) مقرب (؟٠/1 /5)ءافخلا

 .هتحرت يتأتسو .يدركلا :لصألا يف #



 ءالخلأ لخدأ نأ يحتسأل ينإ :[لاعت هللا هحر] "”نيدلا لضفأ خيشلا مالك نمو

 ىسنأ ىتح ًاليوط انمز ةحيبق ةملك تملكت دقو نآرقلا أرقأ وأ :ةالصلا هيف تعقوأ بوثب
 .ىنميلا يديب يجرف كسمأ نأ يحتس ءسأ كلذكو ءةملكلا كلت

 لوسر عياب ذم ىنميلا هديب هجرف سمي مل هنأ ةباحصلا ضعب نع انغلب دقو :لاق

 ظ .تام نأ ىلإ #8 هللا

 [ىلاعت هللا همحر] "”يربكلا نيدلا مجن خيشلا يديرم نم ًاديرم نأ :ًاضيأ ينغلبو

 دق :خيشلا هل لاق حتفلا دعب جرخ ايلف ,حتفلا هيلع رسعتق ةولفلا يف هجرف ىلع هدي تعقو

 ب/م68 ١ .كلذ ببسي كيلع حتفلا فقوتو / ةولخلا يف تنأو كجرف ىلع كدي عوقوب تملع

 نم نأ تملع امأ !؟ هجرف ىلع هدي عمضيو هللا يدي نيب مكدحأ سلجي فيك يدلو اي

 .ىلاعت هللا ةرضح يف [وهف] ةولخلا يف ناك

 :مهبادآ نمو

 ( دقت هيرو :يلاعت هلوق يف [ىلاعت هللا همحر] يرصبلا خيشلا لاق مهبايث ريصقت

 دي مب 8 :ركتلل]

 .ةحج رت تمدقت )١(

 ريبكلا دهازلا مامإلا هرصع يف مز راوخن خيش «يفوصلا يمزراوخلا رمع نب دمحأ يربكلا نيدلا مجن (؟)

 ًاثدحمو ًارسفم ناك ؛ةنسلا يف مامإ ءبهذملا يعفاش «ثيدحلا بلط يف فاط «مالعألا دحأ نأشلا

 باب ىلع ًاديهش لتق :مثال ةمول هللا يف فاخي ال «هاجلا ميظع ءءابرغلا أجلم ناك ءادباع ءايفوصو
 نم.ءيش همالك يفو «ةيفوصلا ةقيرط ىلع نارقلل ريسفت هل ه118 ةنس راتتلا برح يف مزراوخ

 لع هيلع مالسلاو ةالصلا يرجت نأ :# ىفطصملا روح ةمالع نم :هلاوقأ نم .ءاكحلا فوصت

 عماج 97٠(, /5) ةيردلا بكاوكلا )١١17/75(. ءالبنلا مالعأ ريس ه.| رايتخا ريغب كناسل

 :(145 /1) مالعألا (3 ٠ ؛ /؟) ءايلوألا تامارك

 .(199/15) يزارلا ريسفتو (1؟ / )٠١ نآرقلا ماكحأل مماجلا رظنا (؟)

 ه- أ هامل



 ا

 :مهبادأ نمو

 زيغ نم هينقزرو اذه يناسك يذلا هلل دمحلا :لوق نع نولقغي ال ًاديدج ًابوئاول اذإ

 لكأ نمو :##هللا لوسر لاق :لاق سنأ نب ذاعم نع دواد وبأ ىور امل ؛ةوق الو ىنم لوح

 ام هل رفغ ةوق الو ينم لوح ريغ نم هينقزرو اذه ينمعطأ يذلا هلل دمحلا :لاقف ًاماعط

 ريغ نم هينقزرو اذه يناسك يذلا هلل دمحلا :لاقف ًاديدج ًابوث سبل نمو «هبلذ نم مدقت
 ؛رخخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ةوق الو ينم لوح ىلا

 :مهبادآ نمو

 عم بدألاب نوقلختم مهنأل ؛عرشلا ةقيرطب مهميظعتو ةعورشملا فرحلا لهأ ماركإ

 .كلذب نورعشي ال اوناك نإو ءنوكلا عمو ىلاعت هلل

 :مهيادأ نمو

 .ةرهطملا ةعيرشلا ةلمح مهأل هللا لوسر يف ةبعغ ميركلا نآرقلا ةلمحو ءاملعلا ميظعت

 :مهئادآ نمو

 خياشم نم اوراص ولو ؛ميظعلا تآرقلا نم ائيش مهملع نم ىلع نيبكار نورمي ال

 هلا نوح وزتي الو ىاعبدلاو ركشلاو ةيدشأ نم هلوسنب / الو .همامأ نوشمي الو ؛رسقعلا

 وبأ هنأ اهيف اولثس ولو اهنع لزع ةفيظو هل نولوتي الو ءاهنع تام ةأرمأ وأ ؛ةقلطم

 .حورلا

 اذإ لوقي ام باي ” سابللا باتك - هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع ؛هنئس9 يف دواد وبأ هجرخخأ (1)

 .(4077) مقرب (١5؟ /14)ًاديدج ًابوث سبل

 . أ هيا



 جربلا بحاص'”يطوريدلا نيدلا سمش خيشلا ناك دقو

 بكري ال مث «هدي لبقيو «همامأ اهقوسيو «هتباد نع لزني هيقف ىلع رم اذإ ”طايمدب

 حرشو ؛ةياغلا ملعلا يف غلب هنأ عم ؛هوحن وأ رادجبب هنع ىراوتي وأ هأدج هنع دعتبي ىتح

 ام الإ ميركلا نآرقلا هظفح ىلع دزي ل ءبتاكملا ءاهقف مكح ىلع هقفو :هريغ ىو” جاهنملا ف

 .نامزلا اذه يف كلذ لعقي نم لقو «هنم ديال

 :ميمادآ نمو

 هباب نم وأ «ىلاعت هللا نم نذإب الإ اهطورش مهبف تعمتجا ولو ةخيشملل نوسلجي ال

 ة# يبنلا تيأر هب تلمح امل :هتدلاو تلاق .ظعاولا هيقفلا مامإلا خيشلا ؛يطوريدلا دمحم نيدلا سمش )١(

 ناك .ىلاعت هللا ةيشخن نم ءاكبلا ريثك ءادباع ًادهاز اعراب ًاققحم ناك .اذه يدلوب هتلوأف ًاباتك يناطعأو

 كولملا دنع ًاباهم ناك .ماعلاو صاخملا دنع لوبقلا هل لصح دقو ءرصمب رعزألا عماجلاب ساتلا ظعي

 دقو :ينارعشلا لوقي .مثال ةمول هللا يف هذخأت ال ءقحلاب ًالاوق «نيملسملا رومأل ًامادقم ءارمألاو

 يف نفدو ه 47١ ةنس يفوت .نويعلا هيف صضبفت اسلجم هتيأرف ةرم رهزألا عماجلا يف هظعو سلجم ترضح
 تاقبطلا ه.| .امهريغو ؛هقفلا يف سوماقلا»و .؛جاهنملا حرشو :اهنم تافلؤم هل .طايمد يف هتيواز

 0 )١/ ةرئاسلا بكاوكلا .(50 7 /5) ةيردلا بكاوكلا .(9/1) مقرب 7 /؟) ينارعشلل ىريكلا

 ءاوطلاب ةصوصنخت ؛لينلاو حلاملا مورلا رحب نيب ةيواز ىلع ءرصمو سينت نيب ةميدق ةنيدم :طايمد )١(

 يضر رمع انديس لي ىلع تحتق مالسإلا روغت نم رغث يهو :قئافلا برشلا بايث لمعو بيطلاو

 مجعم .ه.| - موتشألا :هل لاقي عضوم يف حلاملا رحبلا ىلإ ليئلا ءام بصي الايش نمو نع هلل

 .( هاا /؟) نادللا

 عورف يف ررحملا باتكل رصتخم وهو ه 777 ةنس يقونملا يوونلا مامإلل نيبلاطلا جاهنم باتك (*)

 نيدلا ىقت خيشلا هحرش ؛ةيعفاشلا نم ةعامج هب ىنتعا .مهثيب لوادتم روهشم وهو «ةيعفاشلا

 يلحملا دمحأ نب دمحم نيدلا لالج خيشلا هحرشو دمحأ نيدلا ءابب هنبا هلمكأو ؛هلمكي مو يكبسلا

 .(181757 /5) نونظلا فشك ه.| .مهريغو



 يف تافآلا نم ةمالسلاو ةكربلا نذإلا يف نإف حصان فراع خيش نموأ «##مظعألا

 .حيحصلا ماهإلا هللا نم نذألاب دارملاو ءنامزلا لبقتسم

 وأ «ندب ةحار نم ىرخأ ةلعل ال ىلاعت هلل ةضوغبم اهنوكل الإ ايندلا ف نودهزيأل

 مهبحيلو رمألل ًالاثتما الإ سانلا يديأ يف اميق نودهزي ال كلذكو ءباسح فيفخت

 نم ىرخأ ةلعل ال بوئذلا ىلع ةذخاؤملا تعقو / اذإ مهر دنع مهيف اوعفشيل سانلا ب 9

 .مهدنغ تيص راشتناو هاج ةماقإ

 سيلف «نطابلا يف ديرجتلا ماقم مه حص اذه نمو :نيرادلا يف أكلم مه نودهشي ال

 ةرهاظلا هبايث مهدحأ علخخ ولو ءاهتاوف ىلع .نوفسأتي وأ اهتوبلطي ايندلا يف ةمالع مهل

 عفدت ةبجج وأ ؛طقف هئروع رتست ةقرحخ هطسو ىو ءطقف ةيقرع هسأر لع لعجو ؛ةداثعملا

 سبل اذإ ام فالخب «ةئطابل هرهاظ ةلكاشمل مول كلذ يف هيلع نكي مل طقف دربلاو رحلا ملأ هنع

 نادت .هنطاب .لكاشي من هرهاظ نإف نطابلاب ديرجتلا لوصح لبق ةسبللا هذه

 .نطبأ ام فالخ رهظأ نم وه قفانما ذإ ؛ ؛قفانملا

 :مهمادآ نمو

 اذإ سيلبإ نأل ؛سيلبإ نم سانلا ىلع ٌرضأ ءوسلا ءاملع :[ىلاعت هللا همحر] ''افو يلع يديس

 .هنمح رث تمذقت )١(



 دق هنأ فرع هساوسو عاطأ نإف «نيبم لضمو ٌودع هنأ نمؤملا َفَرَع نمؤملل سوسو

 .هبرل راقغتسالاو هيلذ نم ةبوتلا [ىلإ ردابف]ىىصع

 ؛مهئاوهأو مهضرغ قفو ىلع ماكحألا نوريو لطايلاب قحلا نوسبلي ءوسلا ءاملعو

 أ /7 ١ نيقداصلا عم / نكو مهبنتجاف ءاعنص نسمي هنأ بسحي وهو هيعس لض مهعاطأ نمف

 الإ مهنم ديفتست نل كنإف نيريغتملا فالخب ؛نيدلا ماكحأب لمعلا مهنم ديفعست كنإف

 .نيملسملا ىلع ريكتلاو ملعلا ىوعد

 :مهمادأ نمو

 ةقفشو «يهلإلا بانجلل أراثيإ ,عرشلل افلا ًارمأ اوأر اذإ مهسوفت يف مهضابقنا ةرثك

 . لعافلا ىلع

 تكهتنا اذإ بضغي ناك دقف «لهج هنأل هنم ضبقني الف هللا لعف اذه :اولوقي نأ

 . نوع هللا ن7 ير

 حابملا نم هرايخاو ماثآلل ةهتدعابم باب ؛لئاضملا باتك «يف اهنع هللا يضر ةشئاع نع ملسم جرتخأ )١(

 نكي ملام امهرسيأ ذبخأ الإ نيرمأ نيب فهلا لوسر ريخ امو :تلاق  هتامرحح كاهتنا دتع هلل هماقتثاو هلهسأ

 ؛ لجو زع هللا ةمرح كهتنت ن نأ الإ هسفنل هللا لؤمر مقتنا امو ءهتع سانلا دعبأ تاك أن ناك نإف ءأشإ

 اهنع هللا يضر ةشئاع نع ؛!بيدنسم يف يديمحلاو ىلصوملا جريشأو .(7799) مقرب (1817/5)

 مراح نم كهتتا اذإف :هللا مراحم كهت ملام طق اهملظ ةملظم نم ًارصحم##هللا لوسر تيأر امو :تلاق

 .(770) مقرب 1/1 /1) .(4 451 مقرب ( 417 را/) «أبضغ كلذ يف مهُّدشأ ناك ءيش هلل

 .كاعفني ام دجت هنع هللا يضر نيدلا جارس هللا دبع خيشلا يديسل #4 دمحم انديس باتك مجار

 هس 511



 نم يهلإلا لعفلا يف ام ىلإ اهب رظني نيع ؛نيعأ وأ ؛ناتيتع نمؤملل يغبتي :اولاق دقو

 ديبعلا ةفلام ىلإ اهب رظني نيعو ءميلع ميكح لع ضارتعالا يف عوقولا نم ةغلابلا مكحلا

 يهنم الك نأل ءميلستلا ماقم يف حدقي ال ركنملا راكنإ نأ ملعف «ىلاعت هللا راغيف مهمر رماوأل

 .مهقاف ًاعرش هب رومأم

 :مهمادآ نمو

 ؛نيبلا تاذ حالصإو «ةئيكسلا عم ىشملا يف عارسإلاو ءرظنلا لوضف نع رصبلا ضغ

 مهثواسم رشن يف نإف ةعدتبملا الإ مهتساحم رشنو ءاهرتسو سانتلا بويع نع يماعتلاو

 الو ؛هتعدب يف هل سانلا عادتباب عدتبملا باذع ديزي الف ؛نيملسملل ةمحر مهنم ريذحتلاو

 :مهمادآ نمو

 .مهتايتو مهامعأ بسحب ةيعرلا ىلع ابلاغ نوطلسم مِهّتأل اوراج تإو ةالولا /بس مدع ب٠

 :مهبادآ نمو

 ملس نمو ؛بعت اهلك يتلا رومآلا نم سفنلل راصتنالا نإف مهسوفنل راصتنالا مدع
 . لهأ الو ةريشع ريغ نم هرصن هالومل رمألا

 .ءاوس بارتلاو وهف اهنع باجأو هسفنل يفوصلا رصتلا اذإ :مهمالك نمو

 :مهبادآ نمو

 مهنم هركي ىلاعت هللا نأب مهملعل هيلع رصنلا نوبظي الو .مهملظ نم ىلع نوعدي ال

 .ةيفخلا ةوهشلا نم ملاظلا ىلع رصنلا بلط نأو ءكلذ
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 :مهبادآ نمو

 الو ءرذعل الإ ًاحير اهيق نوجرخي الو ؛ةحارتسالاو مونلا ةينب دجاسملا نولمخدي ال

 .مبتاوصأ اهيق نوعفري الو «مهلجرأ اهيق نودمُي الو ءايندلا رمأ نم ءىشب اهيف نوثدحتي

 : مبمادآ نو

 وأ ؛ةيناثلا ىنميلاو ىلوألا ىنميلا :نولوقي امنإو ء«أراسي #4 يبنلا ديل نولوقي ال

 عيمج يف ةدايسلا ظمل ةبحاصم عم الإ فيرشلا همسا نوركذي الو ؛هفلخ نيميو ههجو نيمي

 .ناذأو ةوالث ريغ نطاوملا

 ظفل ريغب فيرشلا همسا ركذوءةمألا ىلع ضورفم ##يبنلا ميظعت نأ مولعمو

 أ/#١ .رون يذ لك ىلع ىفخي ال ام ءابحلا / ةلقو بدألا ةءاسإ نم هيفو «ميظعتلل فائم ةدايسلا

 فئاحص يف اذكو اذك باوث مهللا لعجاو ؛#يبنلل ةحتافلا» : ًالثم نولوقي ال

 .ةلاصأ هل ةمألا لامعأ نإف ؛ هللا لوسر

 :مهمادآ نمو

 .ناسحإو عبط ةبحم ال ءناميإو ةومنأ ةبح «نيملسملا مهتاوخإ ةبحت

 صضغب كبلق يف تدجو اذإ :[ىلاعت هللا همحر] "'يناليجلا رداقلا دبع يديس ةيصو نمو

 ؛ههركاف اههيف ةهوركم تناك نإف ةتسلاو باتكلا ىلع هلايعأ ىضرعاف ؛هيح وأ : صخعش

 ,هييح رت تمدقت )١(



 ليس نع كلم وهلا عيبت الو ]+ :ىلاعت لاق كاوبب هبحت الثل هبيحأف |مهيف ةبوبحم تناك نإو

 الو ريلاب ديزي ال نأ هللا يف بنما ةقيقح. نأ ةلاسرلا هذه ريغ يف انركذ دقو 1١[. :61514( هَل

 .ءافحلاب صقني

 :مهبادآ نمو

 .ًاحلم هدنع !وقاذ وأ ءازبخم هدنع اولكأ نمل دولا ظفح

 . ”ياييتاق ناطلسلا

 عماج راوجب رجات ىلع ةرم لخد هنأ ءضوصللا ريبك رومح رطاشلا عئاقو نم يكحو

 ظقيتساف «تيبلا يف نوشتفي اوذخأو ءهسأر ىلع اوفقو ىتح هتعامجو وه رصمب يرمغلا

 :؛رومح هل لاقف هسأر ىلع نيفقاو صوصللا ىأرف رجاتلا

 ؟متنأ مك:لاقف .طقف ءادخلا كنم نوبلطي نإ نايبصلا / اجاوخ اي كسفن لع فخت ال برا

 :رومح هل لاف .رانيد ةئمعبرأ مهئارو نم هدازوءرائيد فلأي مهل ىتأو ماقفءةرشع 'لاقف

 .هتبتحرت تمدقت ()

 نيادلا فيس ةرصنلا وبأ «فرشألا كلملا ءيرهاظلا مث ءيفرشألا ءيدومحملا :(ىابيتاق) ناطلسلا (؟)

 رصمب يايسرب فرشألا هارتشا .كيلاملا نم ناك «ةسكارجلا كولم نم ةيرصملا رايدلا ناطلس

 .ريسلا لوطأ نم هتريسو .بورلاو مئاظعلاب ةلفاح هتدم تناك هه 41١5 ةئس دلو .ًاريغص

 .ه 401 ةنم ةرهاقلا يق ىفوت نأ ىلإ رمتساو

 عاونأب فراع عاجش .ةيفوص ةعزن هيفو ؛ةعلاطملا ريثك هنأو ؛ملعلاب لاغتشا هلو ًافشقتم ناك هنأ ركذ

 .ه .! .نآلا ىلإ اهضعب لازي الو .ماشلاو زاجعحلاو رصم يف نارمعلا راثآ نم ًاريثك ىقبأ .ةيسورفلا

 .( اخ /ه) مالعألا .(7” 514/177 ةرهازلا موجنلا
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 .هبيجج يف هبيصن دحاو لك عضوف .هلك اذه كيف انلمأ ناك ام اجاوخخ اي كلضف هللا ركش

 جراخم وهو هسفن هتثدحو هذخأف تيبلاب فر ىلع ءيفي ضييأ ًاقُح مهنم دحاو ىأرو

 ءحلم :لاقف هقاذف «ًايعان ًائيش هيف ىأرفءهحتفف هيف ام رظنيو ىحتفي نأ تيبلا 0 ِق

 ةدم ىوس انع ءيرب يقب ام ءاجاوخلا اذه حلم قاذ مكبحاص نإف مكعم ام اودو :لاقف

 .اوبأف رائيد ةئم اوذخأي نأ اجاوخلا مهيلع مسقأق هلك لاما اودرف ءاتتايح

 :مهمادآ نمو

 . مهنيب نم امهجارخخإو نئاخلاو «قراسلا رجه

 وه :قراسلاو ءهيلع نمتئا ام قرسي نم وه :نئاخلا نأ نئاخلاو قراسلا نيب قرفلاو.

 .هيلع نكْؤي ال ام قرسي نم

 ةقرسلا يف لوقلا كلذكو ؛هرمعو ناسنإلا لام نم ةكريلا بهذت ةنايفلا نإ :!ولاق دو

 .هرمعو هلام نم ةقوحمب ةكربلاو الإ ًاقراس طق اندجو (ف

 نما هللا نلاوسر ىْلِإ ضغبأ يش نكي لود : قو ةضئاع تلاق :«باّذكلا رجه

 .”؛ةثالثلاو نيرهشلا بذكلا نم ةملكلا ىلع لجرلا رجبي ناكءباّذكلا

 بذكلا باب «ةحابولاو رظخلا باتك ءاهتع هللا يضر ةثئاع نع ؛هحيحص» يف نابح نبا هجرحأ )١(

 لجرلا ناك دقلو «بذكلا نم هل هللا لوسر ىلإ ضغبأ ٌقلخ ناك امو :هظفلو (0178) مقرب (4 0 /1)

 نع ؛هنئص يف يذمرتلاو .«ةبوت اهنم ثدحأ دق هنأ ملعي ىتح هسفن يف لازت ايف ةبذكلا هدنع بذكي

 :لاقو (1911) مقري ١١١( /5) بذكلاو قدصلا ىف ءاج ام باب -ةلصلاو ريلا باتك > ًاضيأ ةشئاع

 )1١115(, مقرب (108/11) بذكلاو قدصلا باب «هغتصم 9 يف قازرلا دبعو .نسح ثيدح
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 ف

 نيرا

 :مهبادآ نمو

 ناك نمف دبعلا رمأ / يف رظنلا دنع كلذ نازيمو .هسفن ثيح نم هتءورم ْنَم ميدقت
 ةةيرملا نم كلذ تاو نح لض اهلا ىف ندع نوب هللا قيد لاوحألا لف هادقإ

 ظ .ةيناهيالا ةءورملا نم كلذف ءطقف هللا نيد يف لاوهألا ىلع همادقإ ناك نمو «ةيئاسفنلا

 :مهمادآ نم كلذكو

 نم ملاس فرصلا هيقفلا نأل ؛قيرطلا يف لعفتملا هيقفلا ىلع فرصلا هيقفلا ميدقت

 .ةيعرشلا مولعلاب هيلع هتدايز عم ؛لعفتملا هيف عقي يذلا قافنلا

 نسحأ هئيد يف هيلع لكشأ ام نع ءايلعلا لأسيو «ىلاعت هللا دبعي يذلا ىصاعلا لب

 .موقلا قيرط يف لعفتملا نم ًالاح

 :مهءادآ نمو

 مرجلاو ؛روزملا ىلإ قوشلا ىهو ةرايزلا بادآب اوقلختي ىتح دحأ ةرايزا نوجرخي ال

 هئاعدب ةكرب سايتلاو ءكلذ سكعب مهو ؛ةيسحلاو ةيونعملا ىصاعملا نع هتراهطو :هلضفب

 ناسللا ظفح.و .كلذ ريغ ال رمألا لاثتما ةرايزلا لع ثعابلا نوكي نأب ةينلا رحتو ؛ةظحلو

 نإف «روزملاو رئازلا امهيف كرتشي اذهو ءنساحملا ركذ كرتو ءسانلا ضارعأ يف عوقولا نم

 هنأ ىفخي ال ّمع قافنو فلخت يه لب ؛باوث الو ءاهب عفت الف بادآلا هذه نم ةرايزلا تل

 .يعرش ضرغل الإ كلذ ركذ ام هنأ دقتعي نأ هنساحم نم أئيش روزملا ركذ اذإ رئازلا ىلع بجي
 :مهادآ نمو

 ٠ نيعلا ىلع / هعضوو ليبقتلاو ميظعتلاو ماركإلا نم هقح زبخلا ءاطعإ



 ضرألا ىلع زبخلا اوعضت نأ مكايإ :[ىلاعت هللا همحر] "”ضاونملا يلع يديس مالك نمو

 #5. هللا ةمعنل ًاراقتحا هيف نإف «لئاح ريغ نم

 دقو رادج يف ةسباي ةرسك ىأرف ةرم# هللا لوسر لع لخد :تلاق وة شئاع نعو

 ينسحأ ةشئاع ايو :لاق مث هئيع ىلع اهعضوو ءاهلبقو## هللا لوسر اهذخأقف ءرابغلا اهالع

 .”«مهيلإ عجرت تداكف تيب لهأ نم توفت ّلق ةمعتلا نإف هللا معن ةرواحي

 ةمعئب رفك زبخلا ماركإ ةلق :[ىلاعت هللا همحر] يعافرلا [يلع] نب دمحأ يديس مالك نمو

 رمخأ ىلإ هوكرتت الو ؛هطوقس دنع طقسي ام اوطقتلاو ءمتعطتسا ام هماركإ يف اودهتجاف «معنملا

 . هصخرل زبخلا اوناهأ ىتح ءالغلاب موق يلتبا امو هللا ميظعت نم هللا ةمعن ميظعت نإف ماعطلا

 مههوأ ًاقولخم نوتسو ةئم ثالث هلوادتي ىتح لكؤي ال صرقلا نأ» :راثآلا ضعب فو

 .”(نارفلا مهرخآو ليئاكيم

 هللا ةيؤرل ًاليدع هلعج ف هللا لوسر نأ زبخلا ميظعت يف انيفكيو :لاق

 .”هير ءاقل دنع ةحرفو «هراطفإ دنع ةحرف ناتحرف مئاصللو :ثيدح يف

 :ميمادآ نمو

 هلل دمحلا «لاح لك ىلع نيملاعلا بر هلل دمحلا :نوئوقي مه مَّدَق ام لكأ نم اوغرف اد

 .صالخإلا ةروسو شيرق ةروس نوؤرقيو .تاكربلا معتو تانحلاصلا منت هتمعتب يذلا

 .هتمح رث تمدقت )١(

 لجو زع هللا معن ديدعت يف باي ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع «ناريإلا بعش» يف ىقهييلا هجرعخأ (0)

 .(60019/) مقرب (1١؟؟ /1) ءاهركشو

 2( ؛ىربكلا هنتم 2 يف ينارعشلا مامإلا هركذ دقو ءعجارم نم يدي نيب أبيف هدجأ مل (5)

 ميش اذإ مئاص ينإ :لوقي له باي ءموصلا باتك «هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يراخبلا هجرخأ (:)

 )١101(. مقري )8١7/9( مايصلا لضف باب :مويشأا تانك كسمو )١8405(. مقرب (154/1)

 - آ١ا/ ب



 :مهبادآ نمو

 .اوب رشي ىتح هدنع / نم اوجرمي مل دحأ دنع اولكأ اذإ ا ؟نرخو

 .برشي الو لكأي نأ يفوصلا لخب نم :اولاق دقو

 :مهبادآ نمو

 .لوكأملا كلذ نم رضح نم ةاساوم اولكأ اذإ

 نم هتم معطأف ًاماعط تلكأ اذإ :[ىلاعت هللا همحر] "”صاوخلا يديس مالك نمو

 ءادب هللا هالتبا اهمعطي ملو هيلإ رظنت نيعو لكأ نمو .كيلع ةمعنلا ماود تدرأ نإ رضح
 سلا نس

 :مهءادآ نمو

 ءايهل قوقعلا يق وأ امهعم بدألا ةءاسإ يف عوقولا نم ًافوخ نيدلاولا قوقح ميظعت
 عيمج نم نيدلاولا ضرغ فلاخي ام رئاس يف ماع وه (َّنِإ .عرشلا يف طباض قوقعلل سيلو

 .نيدلاولا قح نم مظعأ##هلوسر قحو ىلاعت هللا قح دعب سيلو «تاحابملا

 عمت نأ كيلع كيدلاو قمح نم :[يىلاعت هللا همحر] "صاوخلا يلع يديس مالك نمو

 ءايهتوص قوف كتوص عفرت الو ءايهمامأ شمت الو ءامهرمأ لثتمتو ءايهمابقل موقتو ءارهمالك

 ءأرذش امهيلإ رظنت الو ءامهرمأل مايقلاب الو ءارط ريلاب اهيلع نمت الو ءامل كجانج ضفختو

 ىلع امهرثآ لب ءامهعم تلكأ اذإ ماعطلا بيطأ ىلإ (هقبست الو ءامههجو يف بضغت الو

 . هتمحرت تهدمت (0)

 هيه رت بم لقت 47)
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 .امهتاضرم ليصحت ىلع صرحاو ؛كسفن

 قح نم ًاماقم لجأ ناك اهيرف نيدلا دلاو امأ «يفرعلا دلاولا قح ىفعض ةدلاولا قحو

 ,ةدلاولا

 .هل قاع راص همسات هيدلاو نم ًادحأ اعد نمف ءامهمساب امهوعدت الل نأ :ايهقح نمو

 :مجادآ نمو

 ب /؟؟ ةوهش / ةيعيبطلا ةبحملا نإف «ةيعيبطلا تاجوزلا ةبحم ال ةيعرش ةيحم مهلايعل مهتيحم

 .ىلاعت هللا نع باجح يف وهف اهيف دبعلا مادام سفن

 نم جرخن يتح سفنلا ةدهاجمب انرمأ مث عبطلا مكأحب ءاستلا انيلإ ببح هللا نأ ملعاو

 .كلذ نم جرخي ىتح هسفن ةدهاجم ىلع ربصي نم ّلقو ؛ةيعرشلا ةبحملا ىلإ ةيعيبطلا اهتبحم
 .ءاهوشلا ررض نم رثكأ اهررض نأل ؛ءانسحلا ةأرملا جوزت نم خايشألا رذح انه نمو

 دسف ءاسنلا ةسلاجت نم رثكأ نم :[ىلاعت هللا همحر] '"نيدلا لضفأ يديس مالك نمو

 .خرفو هيف ناطيشلا ضابو ؛هبلق لوخد نم ىلاعت قحلا عنتماو «لئاضفلا هتتافو ؛هلقع

 :مهبادآ نمو

 نأل؛تاماركلاب روهشملا ريقفلا نم رثكأ ةماقتسالا عم ركذلا لماخ ريقق لك ميظعت

 .فيلكت راد يه انإو جاتن رادب تسيل ايندلا

 :مهمادآ نمو

 .ةريبك هب ةريغصلا ريصتو تاكلهملا نم رارصألا نإف ءبئذ ىلع نورصي ال
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 تقو هيلع لخدي ىتح ةبوتلا صخشلا رخؤي نأب :رارصإلا خايشألا ضعب ٌدح دقو

 :مهبادآ نمو

 صالخإلا ةروسو نآرقلا مأ أرقي نأ اهبحاص اهب ملعي ملو ةبيغ وأ دحأب نظ ءوس يف
 ءادهالا ةيفيكو ؛هوباتغاو نظلا هب اوءاسأ نم فئاحص يف كلذ باوث نودبيو «نيتذوعملاو

 هتءارق ام لع ينبثأو :هلآو دمحم انديس كبيبحو كيبن ىلع ملسو لص مهللا :لوقت نأ

 .نالف كدبع فئاحص يف هلعجار

 رذعتو ضرعلاو لاملا يف ًاقوقح سانلل هيلع نأ هسفن نم ملعي نمل يغبني :هيبنت

 يدبيو ةليل لك نيتذوعملاو ,ةرم رشع ينثا صالخإلا ةروس روضح عم / أرقي نأ مهاضر

 .سانلا كتلوأ فئاحص يف نبتاوث

 .هلآو دمحم انذيس كييبحو كيبن لع ملسو لص مهللا :لوقي نأ ءادهإلا ةيفيكو
 .ضّرَعو لام نم كدابع نم ةعبت هل نم فئاحص يف هلعجاو هتءارق ام ىلغ ينبثأو

 :مهمادآ نمو

 كيلع مهللا :هناسلب لوقيو ىلاعت هللا ىلإ هيلقب هجوتي نأ نيادتب مهدحأ دارأ اذإ

 .ّلع كتاقدص نم ةقدص يديب ذخف نيادتلا

 :ميمادآ نمو

 ءقههنم ءزج مهنأل ؛ةماقتسالا مدق ريغ ىلع اوناك ولو #هللا لوسر ةرتعل مهتبحم
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 .لكلل ام وحن ريقوتلاو "لالجإلاو ةدوملا يف ربخللو

 رثؤن نأ -بستلا يف اودعب نإو- انيلع ءافرشلا :قوقح نم :ءايلعلا ضعب لاق دقو

 لع مهو ريرس ىلع -- الو ءمهرقونو مهمظعنو انئاوهشو انئاوهأ ىلع مهاضر

 .مهيف همدو## هللا لوسر محل نايرسل ضرألا

 مهدفن نأ انيلع ءافرشلا قح نم :لوقي -- ملهي -"”صاوخلا يلع يديس ناكو

 .#هللا لوسر نم مهئاكمل مهعم يديألا عضن نأو ءانحاورأب

 :بدألا نمو

 ءاهتراشإو ءاهمكح تحت نوكي هنأ هسفن نم فرع نإ الإ ةفيرش اندحأ جورتي ال نأ

 بر 54 كلذ تراتخا / نإ الإ «ةشيعملا يف اهيلع رتقي الو ؛هيلع تدرو اذإ اهل موقيو ءاهلعن ان مدقيو

 :مبمادآ نمو

 .تيبلا لعأ ةرايز نع تولقغيال

 يه - يلع مامإلا ةئبا اهنع هللا ىضر؛”بنيز ةديسلا نأ فشكلا لهأ ححص دقو

 اوبقرأ 9 :لاق هنأ هيلع ًافوقوم هنع هللا يضر ركب يأ نع يراخبلا هجرخأ يذلا ثيدحلا يف درو دقف )١(

 مقري ١741( /9) نيسحلاو نسحلا بقانم باب «ةباحصلا بقانم باتك :«هتيب لهأ يف دمحم

 باتك «4 يتيب لهأ يف هللا مكركذأ ينيب لهأ يف هللا مكركذأ ينيب لهأو» :ملسم ىورو .("641)

 )15١8(. مقرب (181/59 /4) «ةباحصلا لئاضف

 .هلادحرت تمدشت (؟)

 تكردأ ؛كهللا لوسر تنب ةمطاف اهمأ :ةيمشاهلا ةيشرقلا بلاط يبأ نب ىلع مامإلا تنب بنيز (6)

 يبأ نب رفعج نب هللا دبع اهمع نبا اهجوزت :نيسحلاو نسحلا ةقيقش يهو «هتايح يف تدلوو## بنا
 فسوي نب جاجحلا اهجوزت يتلا موثلك مأو ًادمحمو ًاسابعو ربكألا ًانوعو ًايلع هل تدلوق بلاط
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 .- كش الب عابسلا رطانقب ةنوفدملا

 برقلاب نينمؤملا ريمأ ةفيلخلا راد نم بيرقلا دهشملا يف قف ”ةيقر ةديسلا اهتشأ .نأو

 .تيبلا لهأ نم ةعامج اهعمو ؛نولوط نبا عماج نم
 «هلطا'" نسحلا ديسلا ةنبا اهنع هللا يضر'”ةسيفن ةديسلا نأو

 تناك «ماشلا ىلإ مث ؛ةفوكلا ىلإ ايابسلا عم تلمحو ؛ءالبرك ةعقوم نيسحلا اهيخأ عم ترضح» ةقئلا

 نبال تاقبطلا .5 /10) مالعألا ه .أه 557 ةئس تيفوت .ةحيصف ةبيطخخ ءردقلا ةعيفر ؛نانمحلا ةتباث

 0 نص) راصبألا رون .(5975) مقرب ١14( /9/) ةباغلا دسأ .(5718) مقرب (" 1١ /8) دعس

 يذلا ةدرلا يبس نم ةيبلغتلا ءابهصلا ةبيبح مأ :اهمأ .ةيشرقلا ةيمشاحلا بلاط بأ نب ىلع تنب ةيقر )١(

 تنفدو رصم يف تيفوت «دلاخ انديس نم لع انديس اهارتشاف «رمتلا نيعب ديلولا نب دلاجت هيلع راغأ

 نإ :ليقو .تيبلا لهأ نم ةعامج اهعمو نينمؤملا ريمأ ةفيلخلا راد عماج نم بيرقلا دهشملا يف

 .كضهلا لوسر تنب ءارهزلا ةمطاف اهمأو ؛ىربكلا ةيقر ىعدتو امهادحإ :نيتيقر يلع نسل

 ؛قشمدب ًاحيرض يلع تنب ةيقر ةديسلل نأ ركذ دقو .بيبح مأ :اهمأو ىرغصلا ةيقر ىعدن ةيناثلاو

 لزني نأ دحأ رساجتي ملف ؛هديدجتل هنم اهجارخإ اودارأف «تبيعت دق تناك اهربق ناردج نأو

 عضرو ءاهربق يف لزنف ىغترم نب ديلا ىعدي تببلا لهأ نم صخش رضحف :ةبيفا نم اهربق

 .(571' ص) راصبألا رون ها .غولبلا نود ةريغبص تنب يه اذإف ءاهجرجأو هنف اهفل ًابوث اهيلع

 ه ©1١16 ةنس ةكمب تدللو .مهنع هللا يض ةر بلاط يبأ ذل وللا سل و ا

 رفعج نب نموا قاحسإب تجوزت .ليللا موقتو راهنلا عوصت ءدهؤلاو ةدابعلا يف ةنيدملا يف تأشنو

 «ةماتلا .ةيالولاو ةرهشلا اهل تناكو رصم تمدق .موتلك مأو ءمساقلا :نيدلوب هنم تقزرو «قداصلا

 هترفح يذلا اهربق يف تنفدو ه 8*7 ةئس رصم يف تيفوت .صاخلاو ماعلا نيب ماتلا لوبقلا ا راصو

 نم اهذلاو تاك .رونو ةباهم هيلعو ءاعدلا ةباجإب فورعم اهربقو ؛ةغارملاب عابسلا بردب اهتيب يف اهديب
 5 حيوارتلا اهب يصير اهيلإ ددرتي يعفاشلا مامإلا ناكر ؛مهداوجأو مهقارشأو ينيولعلا تاورس

 مهتطعأف اهوتأو سائلا جضف ؛ءافولا ناوأ يف فقوث لينلا نأ :اهنم تامارك اه .اهدجسم يف ناضمر

 تارذش .(9ل57 )١/ ةيردلا بكاوكلا ه ,!..هتعاس نم ىقوآف اولعفف «هيف هوحرطا :تلاقو اهعانق

 .(98) مقرب (38/1)يئارعشلل ىربكلا تاقبطلا .(4 7١ /1) ةرضاحملا نسح .(51 /5) بهذلا
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 ةديسلا نأو «ةفيلخلا راد نمو «اهتمع دهشم نم ًابيرق بردلا دنع ىتلا ةيوازلا يف

 .كش الب ناكملا اذه ف ع ةسيفن

 هل يذلا دجسملا يف امهنع هللا يضر" قداصلا رفعج مامإلا "ةئبا ةشئاع ةديسلا نأو

 دلاو «يدملا ءيمطافلا «يمشاملا ءدمحم وبأ ريمألا بلاط يبأ نب ىلع نب نسحلا نب ديز نب نما )١(

 ناك .ةمركعو هيبأ نع يورو .ه 5 ةنس ةنيدملا يف دلو .هنامز يف مشاه ينب خيش ؛ةسيفن ةديسلا

 أوت املف ءهسبححو هلزع مث نينس سمخ روصنملل ةنيدملا يلو .مهداوجأو مشاه يتب تاورس نم

 يف رهو تام .ءارعشلا نم ةعامج هحدم .ةميظع ًالاومأ هاطعأو همركأو «يدهملا هجرتكأ روصتملا

 (؟11/17) تايفولاب يفاولا .(195/5) مالعألا ه .ا ه4١١ ةئس جحلا» ديري ةكم ىلإ هقيرط

 رص) 119/١( 1311) تايفو ثداوح مالسإلا خيزات 5١7(. /5) بهذلا تارذش )١05(. مقرب

 2١44 ص) راصبألا زون .(8

 تادباعلا يف تناك ؛ةسيفن ةديسلا ةمع ؛ةفيرشلا بلاط يبأ نب ىلع نب نسحلا نب ديز تنب بنيز (0)

 هيو فيرش لجر اهربق دنع تاب اهّتأ :اهعئاقو نم .اهب اهنع هللا يضر تتفدو ءرصمب تنام .تاتناقلا

 ملت الو مق :هل تلاقو .عجولا لاز دقو هبتناف ءاهذيب هفوج ىلإ تراشأو مونلا يف اهآرف «هنطب يف عجو

 ,(907/4) ةيردلا بكاوكلا ه ١. ؛كلذ ببحأ الو هراوزب سنأتسي تيملا نإف مويلا دعب انه

 ةنس تيفوت .تاركاشلا تاتئاقلا تادهاجملا تادباعلا نم تناك ىلا اهمحر قداصلا رفعج تتب ةشئاع (9)

 ينتاخدأ نئل كلالجو كتزعو :لوقت اهنع هللا ير تناك رصمب ةفارقلا بابب ةنوفدم يهو ه 6

 ةيردلا بكاوكلا .ه .أ ئتبذعف هتدحو :لوقأو رانلا لهأ ىلع هي رودأو ؛ئديب يديحوت تذخأل رانلا

 .(387 ص) راصيألا رون )١15(. مقرب (10/1) :يارعشلل ىربكلا تاقبطلا 1 5٠"

 مأ :همأ .يشرقلا يمنئاحلا بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب نيدباعلا نْيْز ىلع نب زقابلا دمحم نبارفعج ()

 ةلزنم هل :ٌاليبن أمامإ ناك .ه 4١ ةتس ةنيدملاب دلو .قيدصلا ركب يبأ نب دمحم نب مساقلا تب ةورف

 .طق بذكلا هنع فرعي مل هنأل قداصلاب بقل .كلام مامإلاو ةفينح وبأ ماعإلا هنع ذخأ .ملعلا يف ةعيفر

 ارذع دجت ل نإف ءارذع نيعبس ىلإ دحاو رذع نم هل بلطاف ههركت ام كيححأ نع كغلب اذإ :لوقي ناك

 ىربكلا تاقبطلا )5/,١75(. مالعألا .ه ,!ه 14 ةنس ةئيدملاب يفوت .هفرعأ ال ًارذع هل لعل :لقف

 .(544)راصبألا رون .(؟ 44 /1) ةيردلا بكاوكلا .(79) مقرب (7” /1)ينارعشلل

 ب



 . ""ةفارقلا باب ىلإ ةليمرلا نم جورفلا ديري نم راسي ىلع ةريصقلا ةرانملا

 .كش الب يليلخلا يناخ نم ًابيرق دهشملاب فورعملا ربقلا يف ك5#"”نيسحلا ديسلا سأر نأو

 نم رضخأ سيك يف عضوملا اذه يف - رصم يف بئان - *”كيزر نب عئالط اهعضو

 مويلا يهو ءمهب تيمسف اهولزن رفاعملا نم نطب ةفارقب ثيمس ءرصم يف طاطسفلاب ةقطنم :ةّقادقلا (5)

 برتو «نيحلاصلا نم دهاشمو «مئاق قوسو ؛ةعساو لاحمو «ةليلج ةينبأ اهيفو رصم لهأ ةريقم
 دصارم .(784 /5) نادلبلا مجعم ه .أ .هللا همحر يعفاشلا مامإلا ريق امو .نولوط نياك رباكألا

 ١1/1 ١(. /0) عالطألا

 وه «ءارهزلا ةمطاف نبا .ديهشلا طبسلا ؛هللا دبع وبأ :يثرقلا «يمشافلا «بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا (1)

 نم ريثك ةبسن هيلإو:ةوبنلا تيب يف أشنو هه 5 ةنس ةنيدملا يف دلو .ةلجلا بابش اديس نسحلا هوخأو

 ةغارملاب ةئوفدملا ةنيكُسو ةمطافو رفعجو رغصألا ىلعو ريكألا لع :ةسمخ دالوألا نم هل .نييتيسحلا

 ةوادعلا تلصأت يذلا وهو ءأيشام ةجح نيرشعو اخ هنع هللا يضر جح .ةسيفن ةديسلا برقب

 ه 71 ةنس ةفوكلا برق قارعلاب ءالبرك ةعقوم يف هنع هللا يضر لتق .ةيمأ ينبو مشاه ينب نيب هببسب
 رصم ىلإ ةزغ ةنيدم نم ةافح اهمامأ سمانلا ىشمو ءاهب روهشملا دهشملاب تنفدو رصم ىلإ هسأر تلمحو
 ىريكلا تاقبطلا  ,.ه.ا لد لخب نمو دانم داج ىم :لوقي ناك .هنع هللا يضر اه اميظعت

 ةباغلا دسأ ,8١2؟ /1) ةيردلا بكاوكلا .(21417/؟) مالعألا .(14) مقرب (١/1)ينارعشلل

 258٠ /) ءالبنلا مالعأ ريس .(1199) مقرب (14/5)
 88 ةنس دلو ازا نأ ينابج ريزر فارافلاو ءحلاصلا كلملاب بقلملا كبزر نب عئالط (6)

 ةرهاقلا لخخد .بيصخ نبأ ةينم لوو ءاريقف رصم مدق .قارعلا نم ٌةيمامالا ةعيشلا نم هلصأ 55

 ةذالخلا دضاعلا يلو الو .ةلودلا رومأب لقتساو فه 244 ةنس يمطافلا زئافلا ةفيلخلا ةرازو لوو

 :بدألاب افراع ؛ةميزعلا قداص «ًادارج ًامزاح ًاعاجش ناك .هترازو يف رمتساو مئالط تنب جوزت

 ةيه د نروست ةادرشلا دم ةعامم ةلتلا ريسبلاو ىلا ف ةفيكرنلا ورش كرنب ال ناو ارغاش
 ةرضاحملا نسح .(778/8) ةرهازلا موجنلا.ه ١.. .ريغص رعش ناويد هل ه 2657 ةنس دضاعلا

 .(57 8 /5) مالعألا )١85/5(.

 .ةبرذ نب عالط لصألا ين *#



 وه اهعم ىشمو بيطلاو كسملا اهتحت شرف «سونبألا بشخ نم يسرك ىلع رضخأ ريرح
 .رصم ىلإ ةيطق ةيحان نم ةافحح مجعلا دالب نم تءاج امل هركسعو

 امب نولوط نبا عماجس نم بيرقلا دهشملا يف ك#طةيسفن ةديسلا مع””رونألا دمحم ديسلا نأو
 أ /5# ةديسلا دلاو”نسحلا ديسلا هاخأ نآو «حردب اهيلإ لزني كانه يتلا ةيوازلا يف / ةفيلخلا راد يلي

 سأر نأو .””نيدباعلا نيز مامإلا سأر نأو هرمع عماج بيرق نم ةروهشملا ةبرتلا يف ةسيفن
 .ةعلقلا ةارجم نم ًابيرق رمألا نيب ىتلا ةبقعلا يف "ديز ديسلا

 تنب ةسيفن ةدبسلا مع «يشرقلا «ءيمشافلا .بلاط يبأ نب ىلع نب نسحلا نب ديز نب رونألا دمحم )١(

 راد يلي امم تولوط نبا عماج ةفطع نع بيرقلا دهشملا يف رصم يف نوفدم وهو «ديز نب نسحلا
 .(4 ١١ ٠ نع راصبألا رون .ها .ةفيلخلا

 .(1717) ص هتفجرت تمدقت (1)

 يلع وهو ؛نسحلا وبأ ؛ىيشرقلا ؛يمشاهلا بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع وه :نيدباعلا نيز ()

 لتق الل :اولاق .ةنيدملاب ه 78 ةنس دلو .عرولاو ملل يف لثملا مب برضي ناك نم دحأ «رغصألا

 هللا يضر ينئي ناك .لتقي ملف شارف ىلع ايئان ءاضيرم ناك هنأ الإ ةنس ةرشع ثالث ءرمع ناك هوخأ

 لمحو :ةئيدملاب ه 94 ةنس يفوت .مهيلع محرتيو مهنع هللا يضر نايتعو رمعو ركب يأ ىلع هنع

 ناك نم هتوم دعب يصحأ ,ةقيتعلا رصمب ةعلقلا ىلإ ءاملا ةاربخ نم برقلاي نفدو ءرصم ىلإ هسأر

 هنم تذخأف هسيك تحتف اذإ نم كبحاص نوكي فيك :هلاوقأ نم .ةثع وحن اوناكف أرس مهٌوقي

 تاقبطلا .2797/5؟ /1) ةيردلا بكاوكلا .«؟1/ا//54) مالعألا .ه ١. .كلذل محرشتي ىل كتجاح

 *18٠(. ص) راصبألا رون .(9"7/) مقري )5١/ ١"9( ينارعشلل ىربكلا

 لاقي ؛يثرقلا «يمشاملا ءيولعلا ءنيسحلا وبأ ؛مامإلا «بلاط يبأ نب ىلع نب نستللا ني ىلع نب ديز (4)

 أرقو ؛ةفوكلاب هتماقإ تناك .ه إ/8 ةنس دلو .ةيمأ ينب ءابطخخ نم ظحاجلا هّدع .ديهشلا ديز :هل

 .ه ١57 ةنس بلصو لتقف اهلهأ هب ردغ مث «ةفوكلا يف ةفالخملاب عيوب ءءاطع نب لصاو ىلع

 نم .ةيديزلا فئاوطلا بسنت هيلإو ؛ةميدقلا رصم نم برقلاب اب تنفدف رصم ىلإ هسأر تلمحو
 مالعألا ه.| .هريق يف نآرقلل هتءارق نوعمسي سانلا ناك رصمب ةفيرشلا هسأر تنفد امل هنأ :هتامارك

 .(4 ”١ ص) راصبألا رون .(25 07 /4) ةيردلا بكاوكلا .(55/9)
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 يلب امم ةئرطملا ةيحان نم جراخلا دجسملا يف ديز ديسلا نب'”ويهاربإ ديسلا سأر نأو

 .كلام مامإلا هلجأ نم ىفتخا يذلا وهو «ةقئاخلا

 يخأ اي كيلعف ثيبلا لهأ نم رصم يف نينوفدملا نم تقولا اذه يف يبرضح ام اذه
 - ِك 1 5

 ادحأ ىرت نأ لقف «ةماعلا هيلع ام سكع رصم يف يلو لك ةرايز ىلع اهمدقو «مهترايزب

 .لهجلا ةلمج نم اذهو ؛بيذاجملا ضعي ةرايزب هئانتعاك ركذ نم دحأ ةرايزب ينتعي مهنم

 :مهمادآ نمو

 . مهاوحأ نم ءىش ىلإ نوليمي ال

 هسفن ليم نمؤملا فاخي ام رثكأ :[ىلاعت هللا همحر] "'يلوبتملا ميهاربإ يديس مالك نمو
 .اقوذو أافشك ولو ءاهيف صالخإلا- داقتعا هجو لع ةحلاصلا هلامعأ ىلإ

 نم هنتاي اوسفت ل :ات للا جرا ”صاوخلا لع يديس مالك نمو
 هللا دبع نب ميهاربإ هنأ نم نوباسلا هركذ.ام حيحصلاو ؛نيدباعلا نيز يلع نب ديز نب ميهاربإ )١(

 ساتلا ىتفأو «كلام هعم لئاق يذلا نأل ؛ بلاط يبأ نب ىلع نب نسحلا نب ىنثملا نسا نب ضحملا

 دمحم وخأ وه اذه ميهاربإف .ضخملا هللا دبع نب يدهملاب بقلملا دمحم وه هعيابو هعم جورخلاب

 سائلا ىتفأو ءهميأب ةفينح ابأ مامإلا نأ يور .ءايلعلا رابك نم .ةريسلا ىضرم ناك ءيدهملا

 يبأ نب لع نب نسا نب هللا دبع نب ميهاربإ هنأب :ىلكرزلا ركذ دقو .دمم هيخأ عمو هعم جورخلاب

 رفعج يأ ىلع ةرصبلا يف جرخو ه 417 ةنس دلو .ناعجشلا فارشألا ءارمألا دحأ ؛بلاط

 هلتق .طساوو سرافو زاوهألا ىلإ عومجلا رّرسو :ةرصبلا ىلع ىلوتساف هتعبش ترثكو ءروصنم ا

 رصم ىلإ فيرشلا هسآر لمح دقو .ه 348 ةنس قيناودلا يبأ ىلإ هلسرأو هسأر زحو ؛ةبطحق نب ديمح

 .(48/1) مالعألا .(4 ١5 ص) راصبألا رون.ه .ا .اهيف نفدو

 . هتيقح را تهل 0

 ,هتقعرت ثمذعقت 29 )



 قيرطب يش له ءاطغلا مكل فشكي يح ؛فراعملاو مولعلاو لاوحألاو تاماركلا

 اهب حرفي نأ لقاعل يغبني ال دعولا قيرطب اياطعلا نإف ءدعولا قيرطب وأ ؛مكل قاقحتسالا

 .طقف نظلا نسجو دعولا قيرطب الإ ءيش مكعم امو «ةيعطق تناك نإ الإ

 :مهمادآ نمو

 نع ةلعلا هرك كلذ دهش نمو :مهسفنأ يف صقنلاو مهبحاص يف لاكلا نودهشي

 .هب نوررضتي ءيش هنم مهل لصحي نأ ىشخب ناك رخآ يعرش ضرغل الإ سانلا

 .تاقوألا نم تقو يف ىلاعت هللا ةمحر

 :مهبادآ نمو

 ب 1“ وأ مهنع ىلاعت هللا يضر ةباحصلا نم دحأل مهتيحم يف / بصعتلا نم نوظفحتي

 لوسر بحل أعبت ة#هللا لوسر باحصأ بحي نأ دحأ لك ىلع بجاولا ذإ .مهدالوأل

 .ةباحصلا رثاس دال وأ ىلع عوةمطاف ةديسلا دالوأ مدقيو ؛كلذك مهدالوأ بحيو شلل

 رباكأ نم بحاص هل ناك هنأ :[ىلاعت هللا همحر] "”يصوقلا رافغلا دبع خيشلا ركذو

 فرعيو ءرصم ديعصب رصقالا نم هلصأ ..يصوقلا .يراصنألا ديجملا ديع نب دمسأ نب رافغلا دبع (1)

 نم امهريغو ءمئلملا سابعلا وبأو ؛يقونملا زيزعلا دبع مزالو «يربلعلا بحملاو يطايمدلا نم ثيدحلا

 «نيطقيلا بجي ناك #هشلا لوسر نإ :هدلول لاقف انيطقي هدلو عم لكأي ناك هنأ ىكمي .قيرطلا لجأ
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 :هل تلقف :لاق «باوجلا يف جلجلتف مالسإلا نيد نع هلأسف ,هتوم دعب هآرق «تايف ؛ءايلعلا

  .قح وه معن :لاقف ؟ قح وه امأ

 ناك نإ :هل تلقف - اضييأ ًالجر ناكو < تفزلاك دوسأ وه اذإف هيجو ىلإ ترظنف

 ! ؟ كهجو داوس ايف ًاقح مالسإلا نيد

 .ةيبصعلاو ىوه اب ضعب ىلع ةباحصلا ضعب مّدقُأ تنك :توص ضفخب لاقف

 :مهمادآ نمو

 سلي ال مهضعب ناكو «ةدئافلاب نتعم نكي ل نإو ؛مهعم سيلج لك ةداقإب نونتعي

 ةدافإل حلي مل نم :لوقيو كلذ دعب هفرصي مث ءركف سلجم هايإو وه ركذ الإ هعم ًادحأ

 .هللا ركذل حلصي مولعلا

 :مهادآ نمو

 لهأ ىديأب ابع قيفوتلا ريثك هنأ اوملع نإ الإ هماعط نم نولكأيو [رأ نوروزي ال

 .نيجعلا ةريمخ ىلع صرح وذ ؛هنامز

 .هداؤف ةرمث ىلع #عراشلا ضرغ مدقو هلو قع برقر فيسلا نع ةانقألا اذهان :لاشف

 يف ديحولاو باك هل .رازي ةيواز يف هريقو ءحوتفلا باب جراتخ نفدو ءرصمب ه ال08 ةنم يقوت

 ١. .هبر نيبو ديعلا نيب باجح لك لاز رونلاب يلقلا ًالثما اذإ :همالك نم .«ديحوتلا لهأ كولس

 ىربكلا تاقبطلا .(588 /7) ةئماكلا رردلا .(450 /7) ةيردلا بكاوكلا .(189/5) مالعألا.ه

 ..(187) مقر )1١51/1( ينارعشللا



 :ميمادآ نمو

 يق اولاق دقو :مهتيبرتو مهاراشإ تحت ًاديرم نوكي نأ بلط نم ةياجإ ىلإ نوردابي ال

 .رمخألا تيربكلا نم ٌزعأ وهق قداص دحاو ديرم هلك هرمع يف.خيشلل مص نإ :قباسلا نمزلا

 :ةعبرأ راصتخالا هجو لع قداصلا ديرملا تافص

 .خيشلا ةبح يفهقدص ١ :ىلوألا

 .هرمأ لاثبما :ةيناثلا

 .هيلع ضارتعالا كرت :ةئلاكلا

 .هعم رايتخالا بلس  ؛ةعبارلا

 1/5 ىلإ فشانلا / قارحلاك راصو ءهتيمساق تحص دقف عبرألا هذه عمج ديرم لكف

 ةرارش هيف قلعت الف ؛لولبم هقارحف هيلع دهعلا ذخأ نيديرملا نم بلط نمو دانزلا

 .تئفُط هيلع تعقو ةرارش لك لب ءدانزلا

 :مهمادآ نمو

 ريخ ىلع بظاوي نم لقق ءركذلا سلاجمو ريخلا ىلع ةبظاوملا يف مهسوفن نومهتي
 اهتدابع لجأل ميظعتلا تْفِلَأ اذإ سفنلا نأش نمو «تافآلا نم ملسو ؛هيلع سانلا هدجيو

 ىأر نإ هسفن كلاسلا نحتميلف ءاهيف ىلاعت قحلا ةسلاجم لجأل ال ؛اهكرت اهيلع ٌّقشي نأ

 ةبوتلا هيلع بجيو «ءاير اهلك ابنأ ملعيلف «ةدابعلا كلت راهظإ كرت اذإ ءايحتسا اهدنع

 .رافشتسالاو

 .نمأي ال مث .هاجن يذلا هللا ركشيلف ءايحتسا اهدنع سيل اهآر نإو
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 اموي فلختف لوألا فصلا يف سمخلا تاولصلا ىلص هنأ فلسلا ضعبل عقو دقو

 . ٌةعمسو ًءاير.يتبظاوم تناك اهنإ :لاقو ءاهلك تاولصلا كلت داعأف الجخ هسفن يف دجوف

 اذإ الجخ هسفن يف دجو نم لك :- هيلع هللا ةمحر -”صاونخلا ىلع يديس مالك نمو

 ا نات كانط أ ,موصلا وأ «ميركلا نآرقلا يف ِهِدُرو راهظإ كرت

 .ةمايقلا موي ءيش اهنم هتفيحص يف دجي ال ةعمسو

 ىلع سانلا عمجي نأ ريقفب قيلي ال :[ىلاعت هللا همحر] "يفصرملا يلع يديس مالك نمو

 ظ .هسفن ىلع كلهأ الؤو ةسائرلا بح نع جرخ دق ناك نإ الإ ركذ سلجم

 توم دعب الإ ركذ سلجم يف ةعامج عم سلجب [نأ] ٌدحأ أرجتي امو ءارقفلا تكردأ دقو

 .لاكلا هل دهش نأ دعب هل هنذإ وأ :هخيش

 :مهمادأ نمو

 .فاتكألا مضو ؛ةدعرلاو ؛عوشخلا ةروص نم هل لصح اب مهدحأ ذلتسي ال

 ىأر / دقو .ًابولغم ناك نإ الإ كلذ يف هسفن حماسي الأو «ضرألا ىلإ سأرلا قارطإو ب /6“

 :هل لاقو هبرضف «هيفتك مض دقو ٍلصي ًالجر -هنع هللا يضر- باطنلا نبا رمع مامإلا

 .هت رثث تعم اشت (1)

 يل ركذ ؛ينارعشلا لاق .يرصم يفوص «يندملا .يعفاشلا «يفصرملا ليلخ نب ىلع وه :يفصرملا يلع (؟)
 ىلع خيشلل كلذ تركذف ؛تابتخ سمح ءاشعلاو برغملا نيب أرق هنأ يثيرحلا شابعلا وبأ ديس

 ةجرد لك ؛ةمسخ فلأ نيتسو ةثمثالث ةليلو موي يف أرق هنأ هل عقو ريقفلا خيشلا :لاقف يفصرملا
 ه.ا.ه 407“ ةنس يفوت .حلفي ال هخييش ريغل تفلتملا نأ لع قيرطلا لهأ عمجأ :لوقي ناكو .ةمصخ ففلأ

 تاقبطلا .(7 51 /؟) ءايلوألا ثامارك عماج .(4 )5١/ ”١ ةيردلا بكارككلا .(187 /4) مالعألا

 :,211؟) مقر 1710/5) ينارعشلل ىربكلا



 .ىهتنا «بلقلا يف عوشخلا اينإ ءاذكه عوشالا سيل

 هنأ ىلع هلمحاف كلذ لعف ادحأ تيأر نإو .كلذ لثم يف عوقولا نم يمخأ اي رفق

 :مبمادآ نمو

 مث ءارهاظ هنوطسابيو :ةيذاك ىواعد مهدنع ىعدا نم لك ىلع ًائطاب نوبضغي

 حصنلاو هلل ةريخلا نيب عمج بدألا اذه يفو ؛كلذ لمدحت هسفن اوأر نإ هبذكب ًارس هنوملعي

 .نيئيشلا نيذه نيب عمجي نم ّلقو :دبعلا كلذل

 .:ميبادأ نمو

 نورظني الو ؛هديبع نم دحأ باب نود ىلاعت هللا باب نم هيلإ نوجاتحي ام لك مهبلط
 نمل لضفلاف ءريغ ال ءاملا اهيف يري ىتلا ةانقلاك قلخلا نوك ثيح نم الإ هريغ باب ىلإ

 .ةانقلل ال ةانقلا يف ءاملا ىرجأ

 تاهل نع ينخأ اي َماعت :[.ىلاعت هللا همحر] '”يناليجلا رداقلا دبع [يديس] مالك نمو

 ىلاعت هنأل ؛هلضف باب كل حتفي الف الإو ؛هلشف باي كل متفي كير نم ةجاح كبلط لاح

 اهعم فوقولا مدع عم بايسألا ىلع دامتعالا همزال نمف كلذ ىلإ لصي مل نمو «رويغ

 .كرش كلذو ءرمألل ًالاثتما طئاسولا ركش مدعو

 بدألا ءوس نم كلذ نإف ءاهتبلط ةجاح لك يف## هللا لوسر ةطساو فذحت نأ كايإو
 .مهفاق ءأعبتم ال ًاعدتبم كاذ ذإ نوكتو .#هعم

 .هتمح رث كمدقت ()



 ب

 :مهبادآ نمو

 يف ًاناسنإ اوملكي نأ اودارأو :فيرشلا ثيدحلا وأ ,ميركلا نآرقلا نوؤرقي اوناك اذإ

 كلذ اوملكي نأ مهناسلو مهبلقب## هلوسرو ىلاعت هللا اونذأتسي ىتح هنوملكي الف ءةجاح

 هللا يقلي ىتح ىلاعت هللا / اورفختسا ًادحأ اوملكو ناذئثتسالا نع اولفغ نإ مث .ناسنإلا

 ظ .مهرافغتسا لبق هنأ [هبلق] يف ىلاعت

 ثيدحلا يف أرقي وهو ًاناسنإ ملك هنأ [ىلاعت هلل همحر] ”نيدلا لضفأ خيشلل عقو دقو

 .ةرم نيعبس ىلاعت هللا رفغتساف## يبنلا نذأتسي تأ لبق

 :مهجادأ سس وو

 .ءيشب ناذألا لاح نولختشي ال

 ليقف «تيفوت امل ةنسح ةئيه يف تيئر اهنأ تايغابلا نم ةأرما نع مهضعب ىكح دقو

 ترمأف توصلا عفر نم يغبني ال ام يف انكو ةّرم نذؤملا نَّذأ :تلاقف ؟ كلذ فيك :احل

 .كلذب انل هللا رفغف .نذؤملا غرف ىتح توكسلاب يتقفر

 :ميبادآ نمو

 .ىلاعت هللا اونذأتبي ىتح اهتودمي ال ةصقرقلا نم مهلجرأ مهتعجو اذإ
 ابتودمي ال فايلوألا نم لو وحن وأ ؛ةفيرشلا ةئيدملا رحت اهدم قى مكحلا كلذكو

 نيبو «ىلاعت هللا يدي نيب مهنأ مهدوهشل كلذ لك «يلولا كلذ وأ 08ج يبنلا اونذأتسي ىتح

 .ًاناهيإ ناك ًافشك كلذ نكي مل نإو ءاورعشي مل وأ .كلذب اورعش ماودلا ىلع ©#هلوسر يدي

 ,هتمح رت تمدقت )١(



 ةككحوا نيكس ةلطنو دماهثأ [ لافتا همحر] ”مهدأ نب ميهاربإ قاحسإ.يبأل عقو دقو

 . تام نأ ىلإ كلذ دعب هلجر دمي ملف ءكلذ يف بتوعف نذأتسي نأ لبق «ةصفرقلا نم

 .نذأتسي نأ لبق. هلجر دم هنأ [ىلاعت هللا همحر] '”يريرجلا دمحم يبأل عقو كلذكو

 .تام نأ ىلإ هلجر دمي ملف «كلذ يف بتوعف

 :ميمادآ نمو

 ةروس رخآو :؛ىسركلا ةيآو «نآرقلا. ةءارق ىلعو ءثالث نافغتسالا ىلع مهتبظاوم

 حيبستلا ىلع [و] مونلا دنع نيتذوعملاو ؛دحأ هللا وه لقو ؛نورفاكلا اهيأ اي لقو ءفهكلا

 :يذمرتلاو دواد يبأ ربخ نيئالثو ًاعبرأ ريبكتلاو «نيئالثو ًاثالث ديمحتلاو ,نيثالثو ًاثالث

 ربد هللا حبسي :ليلق. امم لمعي نمو «ريسي ام*و ةنحلا لخد الإ دبع امهيصحي ال ناتلصخ ؛

 بر فلأو «ناسللاب نوسمخو ةئم كلتف ءأرشع هربكيو ءًأرشع هدمحيو ءأرشع ةالص / لك

 ربكيو «نيثالثو ثالث دمحيو «نيثالثو ثالث حبسي هشارف ىلإ ىوأ اذإو ؛نازيملا يف ةئيسمخو

 .هتمجرت تمدقت )١(

 بحصو ءهنع هللا ىضر دينلا باحضأ رباكأ نم ءدمحم وبأ ؛يريرجلا نيسحلا نب دمحم نب دمحأ (؟)

 ةرازغو هتقيرط ةححصو هلاحم مايتل هعضوم يف دينحلا توم دعب دعقأو «يرتستلا هللا دبع نب لهس

 يتولخ يف.يسولج تقو يلجر تددم ام ةنس نيرشع وحن يل :لاق «ثيدحلا دنسأ نم وهو .هملع

 .ه ١1 ةنس يفوت .ىلاعت هللا عم ًابدأ
 هللا مرحو ءىوشلا نجس يف ًاروصحم «تاوهشلا مكح يف ًاريسأ راص هسفن هيلع تلؤتسا نم :لوقي ناك

 :لوقي ىلاعت هنآل ؛ ةمنخ موي لك أرق نإو هيلحتسي الو «ىلاعت هللا مالكب ذلتسي الف دئاوفلا هبلق ىلع

 مقرب 244 /1)ينارعشلا تاقبط ه .| .4ه نَْلأ رثب ضرألا ف تربك نذل قيا* ْنَع ُفرْمْلَس ٍِ

 .(77 /؟) ةيردلا بكاركلا .(574 ص) ةيفوصلا تاقبط .(189)
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 نيفلأ هتليلو هموي يف لمعي مكيأو «نازيملا يف.فلأو ءناسللاب ةئم كلتف .نيثالثو ًاعبرأ

 يف ُكاطيشلا مكّدحأ أي :لاقف ؟ اهيصحي ال فيك هللا لوسر اي :ليق «ةكيس ةئحسمخو

 .”(هيوتيف همام دنع هيزأي وأ ءاذك ركذا ءاذك ركذا :لوقيف هتالص

 : يبمادآ نمو

 يلع يديس مالك نمو .رغصأ كن لح وأ ربكأ ثندح لع مرنلا مهتهارك ةدش

 اينذلا ةبمحم نم نطاي وأ رهاظ ثدح ىلع مانت نأ كايإ :- [ىلاعت] شله -*”ضاوخلا

 ببسحب «نايضغ كيلع وهو هللا ىقلتف ةليللا كلت كحور ىلاعت هللا ذخأ ابرف ءابتاوهشو

 .هيلع ثمن يذلا بنذلا كلذ حبق

 ."”« للاخ نم مكدحأ رظنيلف ؛هليلخ نيد ىلع ءرملا رشحيد :ثيدحلا قو

 نعو اهنع اضر رظن يأ - اهيلإ رظني ىل ايندلا قلم ذم هللا نإ :اضيأ ثيدحلا يفو

 ملو «ىلاعت هللا ملع يف تبهذل كلذ الولو «ريبدت رظن اهيلإ رظني ىلاعت وهف الإو ."6- اهتبحم

 حيبستلا يف باب - بدألا باتك - هنع هللا يفر ىرمع نب هللا دبع نع ؛هنئس# يف دواد وبأ هجرخأ )١(

 باك ءورمع نب هللا دبع نع «هنئئنس+ يف يذمرتلاو .22058) مقرب (؟5 5 /5) مونلا دنع

 .حيحبص نست ثيدح :لاقو )541١(. وقرب(©08 /0) «تاوعدلا

 ,( دغر ص هت رث تمدقت (0)

 سلاهي نأ رمؤي نم باب «بدألا باتك ءهنع هللا يضر ةريره يبأ نع ؛هننس» يف دواد وبأ هجرخأ (5)

 مقري (17/4) ؛دهزلا باتك «ةريره يبأ نع ؛؟ هئنسو يف يذمرتلاو .(4877) مقرب )١87/9(

 رمأ نم باب .ناومخإلا باتك «ةريره يبأ نع ايندلا يبأ نباو .بيرغ نسح ثيدح :لاقو (119/4)
 .(؟19/) مقرب (8"ص) هتدوم داقتعا يف بغرو هتبحصب

 .(؟1لال3) مقرب 25317 /5) «لهزلا باتك ءهنع هللا يضر ةريره يبأ نع «هنئس و يف يذمرتلا هجرخأ (1)

 .حميححص نيبح ثيدح :لاقو
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 .ىهتنا .مهفاف دوجو امل قبي

 هيلإ رظني مل ىلاعت هلل ضوغبم عم رشح ةليللا كلت يف تامو ايندلا ةبحم نع مان نمف
 . هقلخخ ذنم

 ةبحم دعي ال سانلا بلاغ لب «بوتي ىتح نامزلا اذه يف هل هبتني نم ّلق رمألا اذهو

 .انذ ايندلا

 اولاعت :مهل لوقيو هياحصضأ عمجي [ىلاعت هللا هحر] رانيد نب كلام ناك دقو

 .ايثدلا بح وهو .سانلا هلفغأ يذلا بنذلا نم اورفغتسا

 :مهمادآ نمو

 يه يلا ةيمألا ةرضحلا لوحخدل اوحلصيل شغلا نم مهرودص ةيفصن ىلع لمعلا
 يو ؛قلخلا نم دحأل نك هبلق يف نم ىلع مرحم اهوخد َنإف «ةئجلا نم لضفأو فرشأ
 أ ىلع تردق نإ ينب ايد :هلل لوسر لاق :لاق هنع / هللا ىضر كلام نب سنأ نع ثيدحلا

 نمو يتنس نم كلذو ينب اي :لاق مث «لعقاف دحأل شغ كيلق يف سيلو يسقو حبصت نأ

 .نيروهشملا اهداهزو ةرصبلا ءادع نمو «ثيدحلا ةاور نم «ىيحي وبأ :يرصيلا رائيد نب كلام- )١(

 1 :لوقي ناك .ه ١7١ ةنس ةرصبلاب يفوت .ةرجألاب فحاصملا بتكيو :هبسك نم لكأي ًاعرو ناك
 جرخ ؛اضيأ لاقو .هيف هللا ركذي لاحغ تييو «نآرقلاب دجهتلاو ؛ثاوخخإلا ءاقل :ةثالث الإ ايندلا حور نم قبد

 ايش دجو ايف هتيب لخد اصل نأ ىوري .ىلاعت هللا ةفرعم وهو ءاهيف ءيش بيطأ اوقوذي ملو ءاهنم ايندلا لهأ

 يف بغرتف كل لصح ام ايندلا ين ائيش نأ ملعا «كالع مالس :لاقف ههرظني كلامو جرخيل ءاجف «هقرسي
 لاقف دجسسملا ىلإ كلام هب جرخف ؛حبصلا ىلإ لعفف 56 ًامضوت :لاق يعن :لاق ؟ ةرخآلا نم ء”ىش

 مالعألا .(517/1) ةيردلا بكاوكلا .ه .ا .هانقرسف قرسي ءاج اذه :لاقف .؟ اذه نم :هباحصأ

 ,«80) يقرب ("5/1) ينارعشلل ىريكلا تاقبطلا .(5 /56) لادتعالا نازيم .(27 /0)

- #0 



 .**4ةنجلا يف يعم ناك ينايحأ نمو «ينايحأ دقق ىتنس ايحأ

 نم ئقنتلا و قالألا ةحلاعمو ءلهس هيلع ريصلاو عوجلا ةاساقم:خويشلا لاقو

 الو .نظلا ءوسو .دسحلاو ءضغبلاو ءدقحلاو ءلغلا :شغلاب دارملا و ءديدش اهفاسفس

 عبتم نإف.ةسائرلا يفو ايندلا يف دهز نم الإ تامومأملا هذه نم هردص ةيفصت ىلع ردقي

 .ةساثرلا بح نمو ءايثدلا بح نم كلذ

 ةبحم يقو ايندلا يف مهدهزل مهريغ ىلع مهفرش لاكو ةيفوصلا لضف رهظ انه نمو

 .ىرعلا قثوأب ىوقتلا نم مهكاسمتسالو ءاهلهأ دنع ةعفرلا

 لغلا نم ةلئاغلا ةنومأم هسفن تراص ىوقتلاب كسمتساو ؛ايندلا يف دهز نم نأ ملعف

 ظ .يثرصلا لاح اذهف.تامومأملا رئاسو دسحلاو ضغبلاو دقحلاو

 :ةيفوصلا فصو امه نارمأ ةيفوصلا لاح عمجم :مهضعي لاقو

 :ىلاعت 0 ةراشإلا امهيلإو

 [1 :كزلئلا]4 فني نم هيلع و هني تي

 .ةبانإلا ةمدقم طرشب ةيادهلاب اوصخ مهنم موقو «فرصلا ءابتجالاب اوصح ةيقوصلا نم موقف

 قا هيداني دارملا بوجحملا لاح اذهو ؛دبعلا بسكب للعم ريغ ضحملا ءابتجالاف

 .هداهتجا هفشك قبسي «هنم بسك ةقباس ريغ نم هيهاومو ةحتمب هئاحبس

 َىِدَبََو # :لاعت لاقف ةبانإلا مهل ىلاعتو هناحبس قحللا طرش نيذذا ةيادهلا لهأ امأو

 ف اوُدَهَجْلأَم )+ :ىلاعت لاقو داهتجالاب اوبلوط دقف [1 :هكلا ]4 كسي نم هيل

 ديخألااب ءاجس ام بأي ؛ملعلا باتك «هئع هذا يضر كلام رب سنأ نع 4 هللس ]ا ْق يذمرتلا هيج رخخأ )١1(

 .هجولا اذه نم بيرغ نسح ثيدح :لاقو (7794) مقرب 41١( /4) عدبلا بانتجاو ةنسلاب

 باك



 ب88 / بسكلا جرادم نم هللا مهجردي .[1 :لكبنهلا]4 نوح هلأ َنَوأَنلْبس بئيَِبَتأ هيف ا
 ةدارإلا ءاضمر يف نوبلقني ءرجاوحلا أمظو رجايدلا رهسو ءتادهاجملاو تاضايرلا عاونأب

 ةيادهلا لعجو ءمهل هناحبس قحلا اهطرش يتلا ةبانإلا يهو .فولأم لك نع نوجرخيو

 ةماعلا ةيادحلا ريغ هناحبس هيلإ ةياده ابنأل ةصاخ ةياده ًاضيأ ةيادهلا هذهو ءابب ةفورعم

 قبس ديرملا كلاسلا بحملا لاح اذهو «ةيلوألا ةفرعملا ىضتقمب ةقمب هرمأ ىلإ يذهتلا يه يتلا

 .لوألا نم لمكأو زعأ اأذهو ل نا

 :مهمادآ نمو

 ذإ ْمُضنَأ ْولَو رج :ةبآب ةحتافلا دعب ىلوألا يف نوؤرقي نيتفيفخ نيتعكرب ليللا مايق نوحتتفي
 4 امبابه اوبل ورا قيل صفت هلل اوُرئذتتلاك ةواحي حوش اريك
 انوُهَح هنأ لص هلل رفْخَتْسَي دش 0 ملي وأ اًءوُس ْلَمَمَي نمو + :ةيناثلا ينو .[64 :ِلقيلا]

 ٠٠١ :ةلقيإلا ]4 اًميِحَت

 يف رفغتسا هللا لوسر اي يديس اي :"'مالسلا دعب يناسلو يبلقي لوقأ نأ يل ببح دقو

 يمفت تملظو ؛ًاءوس تلمع مهللا .رثكأ وأ تارم ثالث ؛ملسو كيلع هللا لص كبر

 .رثكأ وأ تارم ثالث ؛نيمحارلا 5 اي ٌعلع كتاقدص نم ةقدص يل رفغاف

 مهتهارك نم ٌدشأ ليللا نم ريمعألا ثلثلا يف مونلا دنوهركي ءارقفلا نأ ملعاو

 عضي ال ةنس نيعبرأ هللا دبع يبأ ةينم ةيحانب”نيزملا نبا ثكم دقو ؛ةرهاظلا يصاعملل

 . هن هلئأ يضر ينارعشلا مامإلا ءاهد نم اذه(ذ)

 .عجارم نم يدي نيب اهبف ةمجرت هل دجأ ل (1)



 ع

 ضرألا ىلع هبتج

 ًاددم عدي مل ””نذؤملا نبال ًاثيته :لوقي [ ىلاعت هللا همحر] ”يورسلا دمحم ىديس ناكو

 .اسسيمتك هي هلو الإ ليللا يف ءايسلا نم لزي

 :مهوادأ نمو

 ىلاعت هتاريدقت نأب مهملعل ؛ةداب مهؤوسي ام مهب لزن اذإ ىلاعت هللا ىلع مهن ئاتث ةرثك

 طخيس نمر لدبأ هلاعفأ تناكل ةمكحلاب تناك ول األ ؛ةمكحلاب ال ةمكحلا نيع هدابع ىلع

 .لهاج / وهف

 وأ لاملا وأ دسجلا يف ايالبلا ىلع هربص ريظن يف هل هللا دعأ ام ىلع دبعلل فش ولو
 .هب كلذ لوزت يف ىلاعت هللا لأسي وه ناكل دلولا

 هب اضرلاو «هرييغت حصي ال ملع قبسو ءةيهلإلا ةدارإلاب دوجولا عقاو لك نإق ًاضيأو
 .بجاأو

 ناك «ةدابعلاو ةمهلا يف نيروهشملا لاج لا دبحأ :لئابجلا يب أنا نرهفلا يرصملا يورسلا دمع

 ًائجلمو «ةيالولا يف يطع ًادوط ناك .ةيمجعلاو ةيئايرسلاو ةيئاريعلاب ملكتيف لاحلا هيلع بلغي

 ,يديدتلاو يوانشلا نع ذخأ .ةيادها بالطل ًاذدالمو

 يلصو : ه 4107 ةنس رصعب هنع هللا يضر يفوت ه 417 ةنس لفط انأو ركذلا ينقل :ينارعشلا لاق
 عم ةرم راط هنأ ىتح ءرخخآ ىلإ دلب نم ريطي ناك ؛نيروسلا نيب هتيوازب نفدو ءرهزألا عماجلاب هيلع

 ربلا نم هبرق الولو ؛طايمد رحب يف طقسف هلاحب بجع هدنع لصحف ؛ةكم ىلإ هوعد ةرايط ةعامج

 ,(54 27 /9) ةيردلا بكاوكلا )١١(. مقرب (5١؟ /؟)ينارعشلل ىربكلا تاقبطلا .ع .ا .قرغل

 .(83 /1) ةرئاسلا بكاوكلا

 .عججارم نم يدي نيب ايف ةمجرت هل دجأ 15)

 تاكا



 :مهبادآ نمو

 روضحلا لاهك نع هيلإ تافتلالاب مهلغشي ثيحب ٌذتشا نإ الإ يضرم نم نووادتي ال
 .ىوادتي الف هتدابع يف يبسنلا روضحلا هل رسيتي مهدحأ ماد امو «ىلاعت هللا عم

 بجاوب ًامايق ىوادتي نأب كلذو «يواذتلا ةين ةاعارم نم هطرشب يوادتلا نم دب ال مث

 هتاذ نوك لجأل ىوادتي امنإ فراعلاو ؛مسجلل كلاملا وه ىلاعت قحلا ذإ ؛ىلاعت هللا ةمأ تح

 امايق ىوادت ْنَم نيبو هبر قح بجاوي ًامايق ىوادت نم نيب قرفق ءوه هسفن ال ىلاعت هللا ةمأ
 ٠ :نرلاحلا أل اهلي اهو فيستات قزم: ىظلاون

 هوبلط ام هل ىلاعت هتبحسمب مهملع الولف «ىلاعت قحللا لبق نمو فعلا مهتبحم كلذ ريظنو

 .مهئاف + ةزيع

 :ميبادآ نمو

 لوصح نم ولو - ةساجنب هندب وأ هبوث خطلت اذإ يلاعت قحلا ةاجانم مهتيهارك ةدش

 «نطب يشمو لوب راردإ مهدحأل لصح اذإ ؛|ميسالو «ىلاعت قتلا ةاجانمل اريظعت - ضرم
 .رباكألا بدأ نع جراخ وهف هيوث وأ هندب رذقت لاح يف يلاعت هللا ىجان نمف

 قحلا باطبخ ةرضبلل ايظعت ةالصلا يف ةسيفنلا تاداجسلا رباكألا اوذختا اذه نمو

 ب /59 ةلعل ال / ىلاعت قحلا برق دوجو هيف اوليحت لحم يف هلجرب دحأ سودي نأ ًاقوخو «ىلاعت

 .سوفنلا للع نم ىرخأ

 :مهءادآ نمو

 :هل نولوقيف هوشغي الو هوحصتي نأ نامزلا خياشم نم ذخألا يف دحأ مهراشتسا اذإ

 الثث رس لوقلا كلذ نوكي نكل نالفب عامتجالاو كايإو :نالفب كيلعف قيرطلا تدرأ نإ

 ا



 أ/

 .هللا دابعل ًاشغ ناك آلإو ءقحب نوكيو «ةدسفم كلذ نم دلوتي

 كلذ نأو ءقيرطلا يف هل مدق ال ًاصقان خيشلا كلذ نوكي نأ :كلذ يف قحلا قيرطو

 ظ ظ .خيشلا كلذ دنع هل بيصن ال ديرملا

 ناكف كلذ عمو ءءوسب ًادحأ ركذي ال [ىلاعت هللا همر ”صاوخلا يلع يديس ناكو

 نْذِإ ريغ نم 5985 سلج هنإف ينالفلا خيشلاب عاتجالاو مكايإ :ًاريثك هباحصأل لوقي

 .نيملسملل ًاحصن هنع ينكي الو ءهنذإب حرصيق «خيش

 .ة#هلوسر ةبعو ىلاعت هللا هبسحف هيبري ًاقداص ًاخيش هرصع يف دجي مل نم :لوقي ناكو

 متعمتجا اذإو .هسفن عفنو دابعلا عفن ةينب بابسألا يف ةماقإلاب اضرلاو داقتعالا نسمحو

 ىلإ هتبسنو مكايإف مدقلا مكب ٌلزو مهسفنأب اوسلج نيذلا رصعلا اذه خياشم نم ٍدحَأب

 اوضبقت نأ هيلع عابتجالا دعب مكايإو ءنالق يدبسب هفصو ىلع اوديزت الو :ةيبطقلا

 لبق متنك !ى اوئوك لب «مكباقر اوثطأطت الو مكفانآ اوطمرقتو .مكناوخإ نع مكهوجو

 :عطاقتلا نم هيف ريخ ال ام مهنيبو هتيب لصح هئاومخإ عم كلذ لعف نم هيلع مكعاتجا

 .نيد يف وهو نيد يف مهنأك نوريصيو «ضغابتلاو ؛ربادتلاو

 عجري نأ هيلع ًافوخ الإ ءوسلا ناوخإ / ةللاخم نع هتبوت لوأ ديرملا خايشألا يبن امو

 ,مهتطلاخمب هئف بات ناك ام لمف ىلإ

 :مهبادأ نمو

 ' .تارومأملا نم ٌءيش مّتاف اذإ نومدني ام رثكأ تايهنملا نم أئيش اوتأ اذإ نومدني

 , هتمح رت تمللقت ()



 :مهحالطصا يف ةيقيدصلاو «ةداهشلا ماقم نم عفرأو لمكأ ةيقيدصلا ماقم :اولاق

 رماوألا مازتلال مسا :ةداهشلاو .يهانملا كرت [مسا]

 :مهبادآ نمو

 .ةيالولا لوصحل ًابلط ةولخلاو ةضايرلاب نولغتشي ال

 نيذلا حايشألا ءالؤه مكح :لوقي [ىلاعت هللا همحر] "صاوخلا لع 5395 ناكو

 لعب نأ دارأ نم مكح ءايلوأ اوريصيل ةضايرلاو عوجلاب نيديرملا ع ديلا ةوقخأز

 .ًادبأ هل حصي ال كلذو ءًاحافت ريصت زيّملا ةرجش وأ ءابنع حرطُت ناليغ مأ ةرجسش

 :هل لاقو هيلإ بهذف :ةيالولن ًابلط عوجلا يف غلابو ءركذلا نم َرََْأَو صخش ىلتخاو
 لان ال ةصاخلا ةيالولاو ءهلوصح نم دب ال كل جيف امو :ةولقللا نم جرخخأ لاحلا كرابم اي

 «ناك ةلاح يأ ىلع دبعلا ذخأت ةذخأ يه ا(َّنإو ءهنم بلطت رهاظ قيرط امل سيلو .لمعب

 ال بتارملاب ددعلا نكل ء«صوصخت ٍددع ىلع نيصوصخت ماوقأل ةصوصخ ةبترم يهو
 .صاشمشألاب

 نيتبترملا يف نوكي دقو ءرثكأ وأ .ةعبرأ وأ .ناصخعش ةدحاولا ةيترملا يف نوكي دقف

 .دحاولا لجرلا ةئزنمب نالجرلا نوكي دقو ءدحاو

 ثيدحلا يف يأ] - ىلاعت هلوق كلذل راشأ ابك ءلمعلاب لانت دقف :ةماعلا ةيالولا امأو

 .هتح رت تمذدشت )١(

 ت21



 قحلا ةبحم تلصح ايف .«هبحأ ىتح لفاونلاب لإ برقتي يدبع لازي الود :- [يمدقلا
 .صاوخلا ذنع لّوطم كلذو ءلعفت دعب ديعلا اذه ىلاعت

 ماقم /ليصحت كلامعأب بلطاو «ىلاعت هللا ىلإ بتو ةولخلا نم يخأ اي جرخاق
 ظ .نيموي دعب تايف ىبأف ةيالولا ماقم ليصحت ال ةداهشلاو ةيقيدصلا

 نسحأ تارتفلا مايأ يف نيلهأتملا :[ىلاعت هللا همحر] ""نيدلا لضفأ يديس مالك نمو
 يلختلا يف اوطرتشا ءالؤه نإف «نامزلا اذه يف ةولخلا نولخدي نيذلا ءالؤه نم ًالاح
 اهب كلذ ريغو ءمونلا مدعو ءمالكلا مدعو «طرفملا عوجلا يف نولهأتلا اهطرتشي مل أطورش

 نم رهظ ام م رهظ نيخ ؛يهدئاقع هب تدسفو ءمهتاليخت هب ترثكو «مهنادبأ فعضأ
 يف نماك وه ام امهريغو تايحو تالك نم ةلوهملاو «ةنسحلا روصلا نمو ؛ةملظلا و رونلا

 .ىلفلاو يولعلا ملاعلا يف ال ةعماجلا ةخسنلا وه هدسج نإف ناسنإلا عبط

 ءًايويند ًارمأ هتولخب بلطي نم قح يف وه امنإ ةولخلا مذ نم هانركذ ام نأ ىفخي ال م

 .هب سأب ال اذهق ةيعرشلا تارومأملا يف ىلاعت هللا عم ةلماعملا ءافص اهب بلطي نم امأ

 :مهبادآ نمو

 مهرثكأ مهَّأ ءارقفلا اهيس ال .نيملسملا عم هيف اوسلج سلجم لك يف مهسوفن ةيؤر
 .ًابونذ

 مقرب (؟7917 176٠ /4) عضاوتلا باب «قئاقرلا باتك ءهنع هللا يضر ةريره يبأ نع يراخبلا هجرخخأ )١(
 ل ءاج ام باب ءناسحاإلاو ريلا باتك «هنغ هنأ يصر ةريرش يبأ نع؛ هحيحص » يف نايح نباو 11

 .(741/) مقرب ( 08 /؟) اهياوثو تاعاطلا
 ,هتمحرت حمدت (1)

-15495- 



 نيب تفرتعا نإ مهللا :"”نيملسملا عم هيف تسلج سلجم لك يف لوقأ نأ يف ببح دقو

 .يل رفغا ةرهاظلا مهئاسأ قحبف ءآبدأ مهؤوسأو ؛ءايح مهّلقأو ءابونذ ءالؤه رثكأ ينأب كيدي

 :مهمادآ نمو

 يف حدقت ةلع كلذ يف ناك اهبرق ءمهتّين اوررحي نأ ريخب ًادحأ اورمأي [نأ] اودارأ اذإ

 «هنارقأ نم صخش ىلإ هتعاج تقرفت ول اهب هسفن صالخإلا يعدم نحتميلف صالخإلا
 ظ ظ .ىلاعت هللا رمأل ًالاثتما ال .هسفن ظحل هؤاعدو هرمأف ريثأت هدنع لصح نإف

 أ/١5 ءايلوألا رباكأ / الإ قبس يصع لك يف ىلاعت هللا ىلإ ءاعدلل ردصتي ال ناك كلذلو

 .هعابتأو هسفن كلهأ امير ردصت نإق انلاثمأ امأو .سوفنلا ظوظح نم اوجرخ نيذلا

 :مهءادآ نمو

 . .تاهبشلاو مارحلاب طولخت [هنأل] ةالولا لام نم مهيتأيام لك در

 :مهسادآ نمو

 . .ًاماعط دقتفملل نولكأي ال

 ماعط نم لكأي نأ ريقفل يغبني ال :[ىلاعت هللا همحر] "'يلوبتملا ميهاربإ يديس مالك نمو

 م ىلاعت هللا نييو هنيب اهلمع يتلا ةقياسلا هتالز عيمجب هربخأ ول ثيحب ناك نإ الإ ٍدحأ
 .لكالا هيلع مرح الإو ؛هيلع هداقتعا ريغتي

 .هنع هللا ىضر ينارعشلا مامإلا ءاعد نم اذه )١(

 .هتمجرت تمدقت (0)



 :مهمادآ نمو

 هاتيرش وأ كدبع دنع هانلكأ ام ناك نإ مهللا :اولوقي نأ اوبرش وأ ٍدَحأ دنع اولكأ اذإ

 انع. ضرأو ءهلو انل رفغاف ةهبش وأ ًامارح ناك نإو ءأريخ هزجاو «هيلع ْمَسوف ًالالح

 .نيمحارلا محرأ اي انيلع كتاقدص نم ُهَقَدَص ةمايقلا موي تاعبتلا باحلصأ

 ؛مهبادآ نمو

 لمعن :مهئاسل وأ مهيلقب نولوقي ةحلاصلا لايعألا نم لمع ّق لوخخدلا اودارأ اذإ

 . هقلاخت ثنأو دوجوم لك ىلومو ءانالوم اي كرمأل ًالاثتما كلذ لوقن وأ ءكلذ

 نم هللا اورفغتساو :كلذل مهلهأ ًاذإ اوذمح هنم اوغرف اذإف ءميظع ريثأت ةملكلا هذهلو

 > .تارم ثالث هيف مهريصقت

 .يسافنأ ددع ٍةدابع لك يف يريصقت نم ميظعلا هللا رفغتسا :”لوقأ نأ يل ببح دقو

 .ةيافك ردقلا اذه يفو .مدقت امك ةريثك موقلا بادآو

 ناملاعلا بر هلل دمحلاو

 )١( نع هللا يضر ينارعشلا مامزلا ءاعد نم اذه ,
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 اهبلع قفتملا ركذلا بادآ يف





 ةتس ناسللاب ناك اذإ ركذلا بادآ نأ - هركذ ماود ىلإ كايإو هللا ىنقفو - ملعا

 ب 4١/ وه ام اهئمو ءركذلا [لاح] وه ام اهنمو ءركذلا / ىلع قباس وه ام اهنم .ًابدأ نورشعو

 .هنم عارملا دعب

 :ةسخ قباسلاف

 وأ«لعف وأءلوق نم هينعي ال ام لك نم بوتي نأ وهوءحوصنلا ةبوتلا وه :لوألا

 .ةدارإ

 .بذاك وهف ةحابملا ايندلا تاوهش نم ءىث ىلإ لامو.ةبوتلا ىعدا نم:مهمالك نمو

 .هوضولا وأ لسغلا :يناثلا

 .همقو هبايث بيبطت :ثلاثلا

 .كلذ ريغ ال رمآلا لاثتما ركذلا يلع هل ثعايلا توكي نأ وهو ءةيئلا ريرحت :عبارلا

 .روكذملل ميظعتلا ةبحاصم :سماخلا

 :رشع ةتسف ركذلا لاح يتلاامأو

 .ةالصلا دهشت يف سولجلاك ءرهاط ناكم ىلع سولجلا :لوألا

 .نيذخفلا ىلع نيتحارلا عضو :يناثلا

 .اوقلحت ةعامج اوناك نإو ؛هدحو ركذي ناك نإ ةليقلا لابقتسا :ثلاثلا

 .ركذلا سلجم بييطت :عبارلا

 .قدصلاو صالخإلا ماود :سداسلاو سماخلا
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 ا

 .ًالالخ سبلملاو لكأملا نوكي نأ :عباسلا

 .الظم عضوملا توكي نأ :نماثلا

 .ركذلا ىنعم راضحتسا :رشاعلا

 .هريغ هعم كرشي ال نأ : رشع يداحلا

 .روكملا ىوس بلقلا نم دوجوم لك يفن :رشع يناثلا

 .ادهج نوكي نأ :رشع ثلاثلا

 .ةمات ةوقب نوكي نأ :رشع عبارلا

 .هيتيع نيب هخيش صخش ليخي نأ :رشع سماخلا
 .نحللا بائتجا :رشع سواسلا

 :ةسخ ركذلا نم غارفلا دعب ىتلا امأ

 .ةظح سفنلا مذ :لوألا

 .ثالث وأ ناتجرد هيلع ىغمي ىتح برشي ال نأ :يناثلا

 .ةليوط ةتكس تكسي نأ :ثلاغلا

 .ركذلا دراو بقرت :عبارلا

 / .ريصقتلا نم رافغتسالاو ريسيتلا لع ركشلا :سماخلا

 .اهيلع قفتملا ركذلا بادآ هذهف

 نامزلا اذه خياشم نم َرأ ملو .بدأ ةئم ىلإ اهولصوأ «ةريثكف اهيلع قفتملا ريغ امأ

 .بادإ ةرشع ركذلل فرعي خيش

 - !؟جرا-



 ىف دجوي ال ًامظع ًارثأ اهل نإف ,صالخإلا ةملك ةدارإ ره :ركذلا غيص لضفأ ؛ هيسثن

  .راكذألا رئاس نم اهريغ

 :بادآ ةثالث ةمدقتملا ةتكسلل مهضعب لعج :رخخآ هيبئت

 فيل كلطسدلاو هللا يدي نيب هنأ دبعلا راضحتسا :اهدحأ

 .راغلا دايطصا دنع ةرفلا لاحك ؛ةرعش هتم كرحتي ال ثيحب ساوحلا عنج :اهينأث

 .بلقلا ىلع ركذلا ىنعم ءارجإو ءاهلك رطاوخذلا يفت :اهئلاث

 موقلا مالك دشني ًالوق عمسو تكس اذإ ركاذلا قح يف باوصلا نأ ملع دق :رخآ هيبنت

 ظ .ًارهج ال أّرم ىلصي نأو ة#يبنلا حدمي وأ ظفلتي الو كرحتي ال نأ

 ةريثكل اَّتِإ اهمجح رغص عم يِرْمَعَل ؛ةلاطبلا اهتضتقا يتلا ةلاسرلا رخخآ اذهو

 قحتست ؛رابكلا بتكلا وجت ملام ىلع توتحا ؛دساح وأ ودع الإ اهنع بغري ال ءدئاوفلا

 .” .ةزيزع ةييرغ اهئادآو ءةزيجو اهرابخأ .«راونألا ةلاسره :ىمست نأ

 نم ًاريخ يزجي نأو ءاهعمس وأ ءاهأرق نم وأ ءاهبتك نم اهب عفني نأ ىلاعت هللا لأسأ

 رئاس ىلعو ؛نيمألا ميركلا دمحم انالوم ىلع ملسيو يلصي نأو ءاهحلصأف ٍةوفه ىلع علطا

 وهسو «نيركاذلا ركذ ددع .نيعمجأ مهبحصو مهلا ىلعو «نيلسرملاو ءايينألا

 . نيدلا موي ىلإ ًاريثك أيلست ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا لصو.نيلفاغلا

 .هقيفوت نسحو هنوعو هللا ذمحب مت

 ب 47 / نيملاعلا بر هلل دمحلاو
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 ةدئاق

 باش عم اهقاوسأو ةرصبلا ةقزأ يف فوطأ انأ منيب :لاق هنأ 2#4يرصبلا نسحلا ىور

 اهيف ريراوق مهيديأب نايبصو هاوي لاعر ةكالر نينو ءيش ىلع سلاج بيبطب انأ اذإف ؛دباع

 اهنأ :لاقو بيطلا ىلإ باشلا مدقتف هئادل اءاود فصوتسي مهنم دحاو لكو ءءام

 ؛باشلا لاق ؛معت :لاق ؟ برلقلا ضرم يقنيو «بونذلا لسغي ءاود كدنع له «بيبطلا

 :عضاوتلا ةرجش قرو عم رقؤلا ةرجش قورع ذخ :لاق ؛ءايشأ ةرشع يّبِم ذخ :لاق «تاه

 ىف هلعجاو «ةغانقلا راجنمب هقحساو ءاضرلا اوه يف هحرطاو ةبوتلا جليلهإ اهيف لعجاو

 هحوروءركشلا حدق يف هلعجاو«ةبحملا ءانإب هيلغاو ؛ءايحلا ءام هيلع ٌبصو «ىوقتلا ريجنط

 ءالبو ِءاد لك نم كحفني هنإف كلذ تلعف اذإ كنإف ,دمحلا ةقعلمب هبرشاوءءاجرلا ةحورمب
 . "يعفايلل «نيحايرلا ضور نم .يهتنا .ةرخخألاو ايندلا يف

 ماقرألا تاذ نيحايرلا ضور باتك نم اياكح ثالث نيب هعالك يف عمج دق ينارعشلا مامإلا نأك )١(

 ,(0؟ ١ ص).(1ش5- 48غ غ0)



 ةرهوج

 وأ دنعسعْلَتَمَثِإ ف :ىلاعت هلوق يف لاك مدآب ىسيع هبشت نع طانخبش تلأس

 . 105 : اب ةفتلا 4 بار نِمُدَصلَخ مدا لّشَمَك

 بألا وه ناكف اج مدآ ةنانإلا ماسجألا نم رهظ دوجوم لوأ نأ ملعا :كضلاقف

 بألا اذه حصف ءامأ هاّرس انل ايناث ابأ مدآ نع لّصف ىلاعت قحلا نإ مث «سنجلا اذه نم لوألا

 هايل ميرم تلزنف ميرم نبا ئسيع ىلاعت حلا دجوأ الف هل ًالصأ هنوكل هيلع ةجردلا

 ركذ دجو كلذك ركذ نم ىثنأ تدجو امكف ؛ءاوح ةلزنم [ىسيع] لزنو «ةاققطمدآ ةلزنم

 ام ءاوح تناك ايك / بأ ريغ نم [ميرم نب يسيع] يف اهأدب هب ام لثمي ةرودلا متخف :ىثنأ نم

 ءارط ناوبأ ميرمو مدآ ناكو «ناوخأ ءاوحو ىسيع ناكف «بأ ريغ نم ىسيع ناك ّمأ ريغ نم

 ىلاعت هنأ لجأ نم ءامهريغ نود ةيناركذلا ةوبألا مدع يف هيبشتلا ىلاعت قحلا عقوأ كلذلو

 .انزلا نم مالسلاو ةالصلا اهيلع ىسيع مأ ةءارب ىلع ليلد كلذ بسن

 ذإ لمحلا دوجون ةمهتلا لحم ةأرملا نوكل ؛هيلع رمألا نإو ؛ءارحب هيبشتلا عقي مو

 .كلذل ٌلحمب لجرلا سيلو «ةدالولل ًاعوضوم الحم تناك

 عوقو نكمي ال مدأ نم ءاوح ينو ,ككوكشلا عافترا وه امنإ :ةلدآلا نم دوصقملاو

 ءبأ ريغ نم نبا دهعي ال امكف «ةدالولا نم هنع ردص ل ًالحت سيل مدآ نوكل «سايتلالا

 نأل ؛ءاوحك يسيع نأ :ىنعملا فرط نم هيبشتلاف :لاق .مأ ريغ نم نبا دهعي ال كلذك

 ال كنإف هلمأتف .ىهتنا .كلذ يف لاطأو ؛مأ ريغ نم ءاوح روهظك بأ ريغ نم ىسيع روهظ

 .باتك ىف هديت

 مآ د



 ناملاعلا بد هلل دمحلاو

 ملسؤ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو
 نؤلفاغلا هركذ نع لفغو نوركاذلا هركذ املك
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 عجارملاو رداصملا

 :قيقحت .ه 581١ ت .ايندلا يأ نباب فورعملا دمحم نب هللا دبع ركب ىبأ ظفاحلل :ناوخإلا باتك

 .م !4.88ماه ١505 ىلوألا ةعبطلا .توريب- ةيملعلا يتكلا راد .اطع رداقلا دبع ىفطصم

 تا .يرزجلا 75 نب لع نحلا يبأ ريثالا نب نيدلا زع مامإلل :ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ -

 - ةيملعلا بتكلا راد ا ل دولا لداع خيشلا - ضوعم دمحم لع خيشلا :قيقحت ها

 .م 1144 ه ١416 ىلوألا ةعبطلا .توريب

 :قيفحتو قيلعت .ه 42.8 ت.يقهيبلا يلع نب نيسحلا نب دمحأ ركب يبأ ظفاحلل :تافصلاو ءايسألا

 .م ١546 ه 4١ه 8 ىلوألا ةعبطلا .,توريب يبرعلا باتككلا راد ,رديح دمحأ نيدلا داع خيشلا

 .م 1964 رشع ةعبارلا ةعبطل .توريب نييالملل ملعلا راد .يلكرزلا نيدلا ريخ :فيلأت مالعألا

 ةيرصملا ةئيهلا يزاجح يمهف دومحم :ةمجرتلا لع فرشأ .نايلكورب لراك :فيلأت يبرعلا بدآلا خيرات

 00 ظ .م ١986 باتكلل ةماعلا

 .د قيقحت .ها/ 48 ت.يبهذلا نيدلا سمش خرؤملا ظفاحلل :مالعألاو ريهاشملا تايقوو مالسإلا خيرات

 ظ .م1445 - ه411١ لوألا ةعبطلا .توريب - يبرعلا باتكلا راد .يرمدت مالسلا دبغ رمع

  ةيملعلا بتكلا راد 00008 .يدادغبلا بيطخلا ىلع نب دمحأ ركب يبأ ظفاحللا :دادغي خيرات

 ظ .«تاوريب

 راد .يريش يلع :قيقحت .ه 01/١ ت .ركاسع نباب فورعملا مساقلا يبأ ظفاحلل :قشمد ةنيدم خيرات

 ,م 15565 ه ١51١2 ثوريب  ركملا

 ت يديبزللو ه تيوتا كالو ف م5٠ ت .يقارعلل :نيدلا مولع ءايحإ ثيداحأ جبرخت

 ١508 لوألا ةعبطلا .ضايرلا  رشنلل ةمصاعلا راد .دادحلا دمحم نب دومحم :جارختسا ه 6

 .م 41١ه

 .د  يموزخملا يدهم .د :قيقحت .ه ١786 ت .يديهارفلا دمحأ نب ليلخلل :نيعلا باتك بيترثت

 س 25”



 .مق - يرقاب ةعبطم .ةيريخلا رومألاو فاقوألا ةمظنمل ةعباتلا ةوسأ تاراشتنا.يئارماسلا ميهاربإ

 يوقلا دبع نب ميظعلا ديع نيدلا يك طفاحلل :بيعرتلاو بيغرتلا - هذ515 ىلوألا ةعبطلا

 يلع فسوي «راطعلا دمحأ ريمس ؛وتسم بيد نيدلا يبت :قيلعتو قيقمت .ه 505 ت .يرذنملا

 نآرقلا مولع ةسسؤم كورت كةكعد يبطلا ملكلا راد .ثوريب  قشمد - ريثك نبأ راد .يودب

 .م 11417 ه 151١5 ىلوألا ةعبطلا .ناجع

 توريب  ركفلا راد .سيملا نيدلا يبحم ليلخ خيشلا :هل مدق .ه 5٠ 4 ت .يزارلا دمحم رخخفلا ريسفت

 م ١5350 ه6

 نب ىفطصم :قيقحت ه 477 ت .يرمنلا ربلا دبع نب دمحم نب هللا دبع ني فسوي رمع ىأ ظفاحلل :ديهمتلا

 .م 1417ه 11419 ةنسس عبط .يركبلا ريبكلا دبع دمحت ءيولعلا دبحأ
 دمحم هللا دبع :قيقحت .ه 41١ ت.يطويسلا نمحرلا دبع نيدلا لالج ظقاحلل :ريغصلا عماجلا

 .م 1555ه 1١51109 شيوردلا

 ةرطع ميهاربإ :قيقحتو ةعجارم .ه 178+ ت .يئاهبنلا ليعايسإ نب فسوي :فيلأت ءايلوألا ثامارك عماخ

 .م 19/67 ه1 5 ١7 ةعبارلا ةعبطلا .توريب ةيبعشلا ةبتكملا .ضوع

 :خيشلا قيقشو قيلعت .ه "1/1 قرت .يبط رمل دمحأ هرب دمحم هللأ دبع 5 :نآرقلا ماكحأل عماججلا ..

 .م1967ه 1١414 .توريب  ركفلا راد .اشعلا نافرع

 يبلحلا ةسسؤم .ينفيسحلا ٍيفونملا ضيفلا وبأ دومحم ديسلا :فيلأت فوصتلا لهأ مالعأو ءايلوألا ةرهج

 .م 1571/ه ١ 4/ ىدملا ةعبطم ىلوألا ةعبطلا .ةرهاقلا  هاكرشو

 41١ ت.يطويسلا دمحم نب نمحرلا دبع نيدلا لالج مامالل :ةرهاقلاو رصم رابخأ يف ةرضاحملا نسح

 . م 148ا/ه 14148 ىلوألا ةعبطلا .توريب  ةيملعلا بتكلا راد .روصنملا ليلخ :هيشاوح عضو .ه

 راد ,ه 47+ ت .يناهفصألا هللا دبع نب ذحأ ميعن يبأ ظفاحلل :ءايفصألا ثاقبطو ءايلوألا ةيلح

 .م ١946 ه 14٠ 5 ةنس ةعبارلا ةعبطلا .يبرعلا باتكلا

 به 8279 ت .يئالقسعلا رجح نب دمحم نب ىلع نب دمحأ ظفاحلا مامإلل :ةيادهلا ثيداحأ جيرخت يف ةياردلا

 ,توريب_ٌةفرعملا راد .يدملا يناهيلا مشاه هللا دبع :ديسلا قيقحت ظ

 ١ جة دع



 :قيقحمت : 857 ت .يئالقسعلا رجح نب دمحأ نيدلا باهش ظفاحلل :ةتماثلا ةئملا نايعأ يف ةنماكلا رردلا

 .م1955١-ه ١5 ةيناثلا ةعبطلا .ةئيدحلا بتكلا راد .قحلا داج ديس دمحم

 .ه 458 ت'.يريشقلا نزاوه نب ميركلا دبع مساقلا يبأ مامإلل :فوصتلا ملع يف ةيريشقلا ةلاسرلا

 .ةفينح يبأ ةبتكم .اطعلا ميركلا دبع :قيقحت

 دعسأ نبا هللا دبع تاداعسلا يبأ نيدلا فيفع فيلأت :نيحلاصلا اياكح يف نيحايرلا شور باتك

 :ةيقيفوتلا ةيتكملا .,تزخ دمحم :قيقحت .ه !/"184 ثن .يعفايلا

 ساعدلا ديبع تزع :قيقحت .ه 770 ت .يدزألا يناتسجسلا ثعشألا نب نايلس ظفاحلل :دواد يبأ ننس -

 ..م 1991ه ١4148 ىلوألا ةعبطلا .توريب_مزح نبا راد .ديسلا لداعو

 .ركاش دمحم نب دمحأ.:حرشو قيقحت اه 77/4 تن .ةروس نب ىسيغ نب دمحم يسيع يبأل :يشمرتلا نئس -

 .م1148 - ه١ 518 ىلوألا ةعبطلا -ةرهاقلا- ثيدحلا راد

 :ةمالعلل ٍنقنلا رهرجلا هليذ ينو ه 40/8 ت .يقهيبلا نيسملا نب دمحأ ركب يأ ظفاحلل :ىربكلا نتسلا-

 .تانيلتوريب  ةفرعملا راد .ينيدراملا نيدلا ءالع

 معنملا دبع نسح :قيقحت .ه 7٠7 ت.يئاسنلا بيعش نب دمحأ نمحرلا دنع يب أ مامإلل :ىرتكلا نئسلا

 ,م 1٠١1 ه.1437 ١ ىلوألا ةعبطلا .توريب- ةلاسرلا ةسسؤم .طوؤانرألا بيعش :فارشإبو «يبلشلا

 داوع راشي .ذ :قيلعتو قيقحم .ه ؟ا ت .ينيوزقلا ديزي نب دمحم هلبا ديع ىبأل :هيحام نيأ نتس

 م1454 - ه418١ ىلوألا ةعبطلا -توريب- :ليجما راد .فورعم

 بيعش :فارشإ ه 748 تء.ييهذلا دمحأ نب دمحم نيدلا سمش .مامإلل :ءالبتلا مالعأ ريس

 ' .م 19,65 ه ١55 ةيناثلا ةعبطلا .توريب  ةلاسرلا ةسنسؤم .طوقانرألا

 ت .ييركعلا دمحم نب دمحأ نب يحلا دبع نيدلا باهش مامإلل :بهذ نم رابخأ يف بهذلا تارشش

 .توريب - ىشمد  ريثك نبا راد .طوؤائرألا دومحم  طوؤانرألا رداقلا دبع :قيقمت .ه 84

 .م ١ ةخخاه ١2 ١ث ىلوألا ةعبطلا

 دمحم رجاه ىبأ :قيقحت .ه 4 يفوت .يقهيبلا نيسحلا نب دمحأ ركب يبأ مامإلل :نابيزلا بعش

 .نانبل -توريب- ةيملعلا بتكلا راد ,لولغز ينويسب نب ديعبلا

 تم



 .ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد - ليوطلا قيفوت .د :فيلأت هرصع يف فوصتلا مامإ ينارعشلا

 .ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد .رورم يقابلا دبع هط .د :فيلأت فوصتلا يف يارعشلا -

 راد .اغبلا بيد ىفطصم :قيلعتو قيقحت .ه ؟ 07 ت .يراخبلا ليعاسإ نب دم هللا دبع يبأل :يراشبلا حيحص

 .م 1591 - ه1 517 ةيناثلا ةعبطلا .ينوبلح «قشمد «ةيناسنإلا مولعلا

 بيعش :قلعتو قيقحت ها/'9 ت .يسرافلا نابلب نب ىلع نيدلا ءالع ريمألل :نايلب نبا بيترتب نابح نبا حيحص

 .م 1447ه ١4165 ةيناثلا ةعبطلا .,توريب_ةلاسرلا ةسسؤم .طوؤانرألا

 دبع داؤف دمحم !قيقحت ه 55١ ت .يريشقلا جاجحلا نب ملسم نسحلا يبأ مامإلل :ملسم حبحص

 .يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .يقابلا

 تن يواخسلا نمحرلا دبع نب دمحم نيدلا سمش دقانلا خرؤملل عساتلا نرقلا لهأل عمالما ءوضلا

 ظ .-ثوربب - ةايحلا ةيتكم راد تاروشنم . ه7

 نيدلا رون :قيقحت ه 8١5 ت.ىرصملا دمحأ نب يلع نب رمع نيدلا جارس ةمالعلل :ءايلوألا تاقبط

 .م 1985-ه 114١5 ةيناثلا ةعبطلا .توريب  ةفرعملا راد .ةبيرش

 .رمع دمحم ىلع :قيقحت .ه 4١١ تا.يطويسلا نمحرلا دبع نيدلا لالج ظفاحلل :ظافحلا تاقبط

 ,مأ 51/7" ه 1795 يلوألا ةعبطلا .رصم ةبهو ةبتكم

 حاتفلا دبع .د :قيقحت ه.ا/ال١ ت .يكبسلا ىلع نب باهولا دبع نيدلا جاتل :ىريكلا ةيعفاشلا تاقبط

 .م 1945ه 1517 ةيناثلا ةعبطلا .ةعابطلل رجه .يحانطلا دمحم دومحم .د ءولحلا دمحم

 راد .ناخخ ميلعلا كبع .د ؟قيلعت .ه 851 ت.ةبهش ىفضاق نبا نيدلا ىنسقت ركب 5 :ةيعفاشلا تانقط

 نما هلال - ها: /١0 -توريب - ةديدجلا ةودنلا

 يىجناا ةبتكم ,ةبيزرش نيدلا رون :قيقحت .ه 417 تن .يم.اسلا نمحرلا ديع 5 :ةيفوصلا .تاقيط

 .م 1575ه ١١85 ةيناثلا ةعبطلا .ةرهاقلاب

 .ه 147 ت.حالصلا نباب فورعملا رمع وبأ يروزرهشلا نيدلا يفت مامإلل :ةيعفاشلا ءاهققلا تاقبط

 .ةيمالسإلا .رئاشبلا راد .بيجن ىلع نيدلا يبيح :قيقحت .يووتلا ايركز يبأ :مامإلا بيترثتو بيذب

 .م 19947 ه ١417 ىلوألا ةعبطلا



 .ه57 ١ ت ادعس نبأب فورعملا ءيرصملا يمشاحلا عيتم نب دعس نب دمحم مامإلل :ىربكلا تاقبطلا

 .غ١144 -ه١141١ ىلوألا ةعيطلا -توريب- ةيملعلا بتكلا راد .أطع رداقلا دبع دمحم :قيقحت

 نب دمحأ ني تاهولا دنع بهاوملا يأ مامإلل :رابخألا تاقبلط يف راوتألا حقاولب ةايسملا يريكلا تاقبطلا

 ةيئكملا .يلع دعس دمحأ خيشلا :حيحصتو قبقدت ..ه99/7 ت ينارعشلاب فورعملا يراصتألا يلع

 .م 1425ه ةرهاقلا  ةيبعشلا

 ميدقت .ه 041 ت .يزوجلا يلع نب نيحرلا دبع جرفلا يبأ مامإلل :ةيهاولا ثيداحألا يف ةيهانتملا للعلا -

 .م 197 ه ١5٠ لوألا ةعبطلا .توريب  ةيملعلا بتككلا راد .سيملا ليلخ :خيشلا

 بتكلا راد .ه 504 ت .يمليدلا رادرهش نب هيوريش عاجش يبأ فيلأت :باطنلا روثأمب سودرقلا

 ,م1585ه114 5 ىلوألا ةعبطلا .ثوريب  ةيملعلا

 .د :قيقحت .ه ٠4 ت .نايزرملا فلخ نب دمحم ركب يبأ مامإلل :بايثلا سبل نم ريثك ىلع بالئكلا لضف

 .م1445 ه 1417 ىلوألا ةعبطلا .قشمد ةماعلا .ىسيو نمجرلا دبع دمحت

 راد سابع ناسحإ .د :ءانتعا .ىناتكلا ريبكلا د نب يحلا دبع فيلأت :تابثألاو سراهفلا سرهف -

 .م !ةكتااده 75*15 توريب-_ يمالسإلا برغلا

 :قيقحتو قيلعت ه1177 تا.يحارجلا ينولجعلا دمعت نب ليعامسإ :فيكأت سابلإلا ليزمو هاقتلا فشك

 .م 7١٠٠١ ه 1451١ ىلوألا ةعبطلا قشمد_ثيدحلا ملع ةبتككم .دمحأ جاحلا دومحم نب فسوي خيشلا

 يجاحي فورعللا ينيطنطسقلا هللا دبع نب ىفطصم ةمالعلل :نوتفلاو بتكلا يماسأ نع نوتظلا فشك

 .م1844: ه 151٠١ ركفلا راد ها ١710 ت .ةقلخ

 ت .يدنفلا نيدلا ماسح نب يقثملا يلع نيدلا ءالع :ةمالعلا :لاعفألاو لاوقألا نئس يف لايعلا زثك

 ,بلح  يمالسإلا ثارتلا ةبتكم عيزوتو رشن .ه ةا/ه

 ,ه 1١77 تن يوأنملا فوؤرلا دبع دمع نيدلا نيز:فيلأت ةيفوصلا ةداسلا ةمحرت يف ةيردلا بكاوكلا

 .توربب _ رداص راد .رداتلا بيدأ دمحم :قيقحت

 .روبج ناييلس ليئاربج .د :قيقحت .يزغلا نيدلا مجن خيشلل :ةرشاعلا ةثملا نايعأب ةرئاسلا بكاوبكلا

 .م 151/9 ةيناثلا ةعبطلا .توريب  ةديدجلا قافآلا راد

 لم١ -



 قداصلا دمحمو ؛باهولا .دبع دمحم نيمأ !قيقحت .ف ال١١ ت .روظنم نبا ةمالعلل :برعلا.ناسل

 .م 14ة".ه ١115 ىلوألا ةعبطلا .توريب -يبرعلا ثارتلا ءايحإ راذ .يدييعلا

 .ًاضيأ .ينارعشلا ةمالعلل ؛ةيسدقلا راونألا حقاول هشماهبو ؛ينارعشلا مامإلل :قالخألاو .نتملا فئاطل -

 .م ١ ةرخم ه ١8٠05 توريب  ةمكحلا راد تاروشنع

 هللا دبع :قيقحت همه ١٠7 تن.يمثيطلا ركب ىبأ نب يلع نيدلا رون ظفاحلل :دئاوفلا عيتمو كئاوزلا عم

 م1995 ه ١5١5 توريب ركفلا راد .شيوردلا دمحم

 84 ت .يدادغيلا قحلا دبع نب نمؤملا دبع نيدلا يفصل :عاقبلاو ةئكمألا ءامسأ ىلع عالطالا دصارم

 ظ .م 144 ه 177“ ىلوألا ةعبطلا .توريب ةفرعملا راد .يواجبلا دمحم ىلع :قيقمت .ه

 نمحرلا دبع فسوي .د :فارشإ .ه 400 ت .مكاحلا هللا دبع يبأ ظفاحلل :نيحيحصلا ىلم كردتسلا
 .-توريب- ةفرعملا راد .لشعرملا

 يف كراش «يكرتلا نسحملا دبع نب هللا دبع .د ماعلا فرشملا .ه ١41 ت .ليفح نب دمحأ مامإلا دنسم

 ةعبطلا .توريب  ةلامرلا ةسسؤم .مهريغو ؛يسرسقرع ميعن دمحم ؛طوؤانرألا بيعش :قيقحتلا
 5 ١ 137ه 1١437 لوألا

 راد .دسأ ميلس نيسح :قيقُت ,ه 7١4 قوت .يشرقلا ريبزلا نب هللا دبع ركب يبل : يديم دتسم -

 .م 1447 لوألا ةعبطلا .قشمد_اقسلا

 :يىلصوملا دنسم  :توريب  فراعملا راد.ه 7١5 ت .دواد نب نايلس ظفاحلل :يسلايطلا دنسم

  ثارتلل نومألا راد.دسأ ميلس نيسح :قيقفت .ه 707 ت .يميمتلا ىتنملا نب يلع نب دمحأ ظفاحلل

 .م 1964 ه ١1١5 لوألا ةعبطلا .توريب  قشمد

 ,يمظعألا نمحر لا بيبح :قيقحت .ه١711 ت يناعنضلا مامغ نب قازرلا دبع ركب يأ ظفاحلل :فئصملا

 ,190/ ةيناثلا ةعبطلا .توريب  يمالسإلا بتكملا

 .تيوكلا  فراعملا ةيتكم .ناحطلا دؤمخم .د :قيقمت .ه 77ت .يناربطلا ظفاحلل :طسوألا مجعملا

 .م ١15846 ه 60*١4 ىلوألا ةعبطلا

 زيزعلا دبع ديرف :قيقمت .ه 5؟3:ت..يومدلا هللا دبع نب توقاي نيدلا باهش خيشلل :نادلبلا مجعم

 .توريب .ةيملعلا بتكلا راد .ىدنجلا



 ديجملا دبع يد :قيق .ه 759 تا .ناريطلا دمسأ نب تاهيلس مساقلا يأ ظفاحلل : ريبكلا مجدعملا

 0 .ةيناثلا ةعبطلا .يبرعلا تارثلا ءايحإ راد .يملسلا

 هه ١117 ةيناثلا ةعيلطلا .توريب  ةريسملا راد .ينفحلا معدملا دبع .د ؛ةيفوصلا تاحلطصملا يجبعم

 .م 4

 ] .ةينيدلا ةفاقثلا ةيتكم .سيكرس سايلإ فسوي :بيترتو عمج :ةبرعللو ةيبرعلا تاعوبطملا مجبعم -
 . فراعملا ةيتكم .يبلحلا ىلع نسح ىلع :دادعإ ةعوضوملاو ةقيعضلا راثآلاو ثيداسألا ةعوسوم

 .م 1444 ه ١514 ىلوألا ةعبطلا -ضأيرلا

 - ركفلا راد .لولغز ينويسب نب ديعسلا دمحم رجاه وبأ :دادعإ :يوبتلا ثيدحلا :فارطأ ةعوسوم

 .م 1944ه 1١415 ثوريب

 واب :قيقحت .ه 0917 ت .يزوجلا يلع نب نمحرلا دبع جرفلا أل :تاعوضوملا

 .م 1915ه ١8 ىلوألا ةعبطلا .ةرونملا ةنيدملا ةيفلسلا ةبتكملا

 :قيقحت .هال ؛8 ت.يبهذلا دمحأ نب دمحم نيدلا سمش ظفاحلل :لاجرلا دقن يف لادتعالا نازمم

 لوألا ةعبطلا توري ؛ةيملعلا بتكلا راد ؛ دوجوملا دبع دمحأ لداع خيشلا :ضوع دمحم يلع خيشلا

 م1440 -ه75

 .ه 884 ت .يكباتألا يدرب يرغت نب فسوي نيدلا لامج :فيلأت ةرهاقلاو رصم كولم يف ةرهأزلا موجتلا

 .م 1447 ه 141 ىلوألا ةعبطلا .توريب_.ةيملعلا بتكلا راد .نيدْلا سمش نيسح. دمحم :قيلعت

 .توريب زداص راد.ه17 55 ت.يذمرتلا ميكحلا دمحم هللا دبع يبأل :لوصألا رداوت

 ت .يجنلبشلا نمؤم نب نسح نب نمؤم خيشلا :فيلأت راتخملا يبنلا تيب لآ بقانم يف راصبألا رون
 ىضرلا فيرثشلا تاروشنم اه 33دك

 7-5 ثومله ءانتعا .ه /75 ت .يدفسلا كبيأ نب ليلخ نيدلا حالص :فيلأت تايفولاب يفاولا

 .رتياتش زنارف رشنلا راد نم بلطي م 177ه ١741 ةيناثلا ةعبطلا

 أمه
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